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الراويضبمدفيالطعنبسبباجكللدل@الناومحللا

@@!@!
@@

الراويضبطالطعنبسبباالإعلال

سميحديثهالراويحفظفاف@لتزكيته،أساسيركنلحدث@الراويحفظ

حدتإنحافظامتيقظأالراوي-أييكون-أن"هو:فالضبطإفنضابطأ،

رو@إنالمعنىيحيلبماعارفأمنمعحدثإنلكتابهضابطاحفظه،من

1به.
يتمكنبحيثوالخللالفواتمنونئبيتهالمسموع@فظهو:أو0
1العراقي:وقالاستحضارمامن بأنوفلكالغلط،كثيرمغفلأيكونلان9

ضابطإفهرغالباوافقهمنف@والإتقانالفبطأهلبحديثحديثهيعتبر

لحديئه،الراويحفظقوةمعرفةالضبط،غايةتكونالتعاريفهذهومن

ضبطهكانمنفمنهمالرواةعندمتفاوتوهرالاداء،حالأدائهمنوتمكنه

منونهموغيرهم،والأعمشوالزهريوشعبةكسفيانالدرجاتأعلىفي

فيوالاختلالضبطه،ساءمشودونهموالقصور،التمامبينمترددأضبطهكان
فروع:ثلائةفيهالمبحثوهذافيه.الطحنعواملمنالراويضبط

الر@وي:حفظسوءالأول:
توجدولمالحفظ،سرءبسببضغفقدرايىماحديثسندفيكانإذا

متابعاتلهتكونكأنحدنجه-حفظفدالحفظالسيىالراويأنعلىثالةفربنة

حبثإلابهيعملولاانفرد،بذاسبمافبهئنوقفالحدبتهذانف@شوامد-أو

بهللعملالعلماءقررهاالتيالضوابطوحسبالضعيف،بالحديطيعمل

.(1001)@الرسالة،ديالافعينصمن@قىالكحمومذا6،3:"الرريالنهللا(ا

6لحدبشااأصولمقدمةا(2) مرلابضاحا:وا@انبد(3).20

.3لماالحدلظ:لاصولبالصحيفالعملليوشروطهمالعلماملأتوالانظر.لا(



-

ئد@الفمالعلل@الجامعفي

شروطمنشرطافقدقدالضبطمختلراويرويهالذيالحديثلأنوذلك
والسبرالبحثخلالوجدناوقدحفظه،لسوءقائمفيهوهمهفاحتمالالصحة،

لروايةمخالفةوهيالضعفاء،بحضبأحاديثاحتجواقدالعلماءبعضأن
منفيهوسلمالحديثهذاحفظقدالراويأنالأئمةمنإماميرىفقدالثقات

رواياتعلىيطلعلمأوبالراوي،الظنيحسنأويقويم@مالهيجدكأنالخطأ

أحسنالبابفييجدلاالذيالضعيفبالحديثالعمليرىممنوهوالئقات-
العملوتركالحديث،بهذاالبعضعملفماذاراويه-تركعلىيجمعلممامنه
الفقهاءبينالاختلافأسبابمنسببأذلككانآخرونبه

الضعيفبرويه@اكلفلبمىصوابا،الثفةيرويهماكلليسأنوكما
الخطأ،فيالضعفاءيقعوكذلثالضعفاء،أحاديثبعضتصحفقدخطأ،

عليها،الوقوفالمحدثعلىويعسرالثقةحديثفيتكونالعلةأنوكما
حديثفيالعلةعلىالحكمويكونالضعفاء،أحا@يثفيالعلةتقعفكذلك

واطلاعواسعونظرثقةإلىيحتاجأمرهوبلالسهل،الأمرمنلي@الضعيف
غابص.

ابنروىماالضعفاء:@حاديثفيالعلةفيهحصلتمامثال@

أفز@لم:عليعنعدي،بنحجيةعنكهيل،بنسلمةعنليلى"أبي

الكتاب.فاتحةقراعقمنيفرغحين"@مين"يقول:@@النبيسمع

بنعيسىطريقمن(251)عقب"العلل"فيحاتمأبيابناخرجه:

به.ليلى،أبيابنعنالمختار،

ابنعنالرحمن،عبدبنحميدطريقمن(854)ماجهابنوأخرجه:
ولا"قال:إذايئث@اللهرسولسمعتبلفظ:لكنالإسنادبهذاليلىأبي

لا.تمين"قال:@ل@تلضا

1@ا)العللفيالدارقطنيقال 8 5 / 3-1 8 حديثهو":(34يهس6

1التحديتدقواعدا@ظر:(1) 1 30-1 14.



الراويضبمدفيالطعنبسبباجثددلرلالسنا،:محلل
=

بنحميدرواهعه،واختلفليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمديرويه

البهائي،صزيادصبرة،بنوسهيلمحمد،بنوعمرانالرؤاسي،الرحلنعبد
بنحجيةعنكهيل،بنسلمةعنليلى،أبيابنعنالمختار،بنوعيسى

لبلىأبيابنعنزياد،بنمطلبورواهطالب...أبيبنعليعنعدي،
عليعنحبش،بن@رعنئاب@بنعديعنفقال:

أعماعمرانورواه
(2)

عنالزعراء،أبيعنسلمة،عنليلى،أبيابن

ي.التبيئعنمسعود،ابن

بناللهعبدعنالكريم،عيدعنليلى،أبيابنعنعنه،أيضا:وقيل

علي.عنعباس،النعنالحارث،
الحفظ،سيئكانلأتهليلى.أبيابنمنهذافيوالاضطراب

.@عدي..بنحجيةحدبثعنهوالمشهور

دما:(412)الفاصل!المحدث"فيالرامهرمزينقلهفيماشعبةقال

ليلىا.أبيابنمنحفظاأسوأرأيت

حاله؟ماالمطلب،فحديث:(3)لأبيقلتحاتم:أبيابنقال

ابنكانليلى،أبيابنمئوهذاهو،ماأدريلاغيره،يروهلم"قال:

الحفظ،.ستلىليلىأبي

1الزجاجة!المصباحفيالبرصيريوقال 0 6 مقال:فيهإسنادهذا1:إ/

وقالالجمهورضعفهليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدهوليلىأبيابن

الطقيىكتاه(هلاهدالأوسطافيالطبراليأخرج@الطريقمدا(1)

علىي@لعقبهاللارقطنيكحموساقالدارقطنيا،علل"فيترد@لكن،لمظة.(2)

ليلى.أليبنعمرانسمهسنهاكلي@كماوحوثما،

محقق@رححأدي،درقالدالعللا.منالمطبوعفيوجا.(25)"الحلل"انظر:(3)

الدكتورطبحةفيالثتأما"،لأبيدقلتأ@امحمدسصالحمحمدسالكتاب:
المنيرالبدرصالسئبتأنالهاسشديوفكرفقلش@،قال.الحسيد:إسعد

الحبيرا.التلجصو"

1لاك@134واتحديل!الحرح"ةانظريا( 83)



=

@للفعاند@لعللفي@لجامعى

بنوائلحديثمنشاهدولهئقات،رجالهوباقيالصدقا،دمحلهحاتم:أبو

لترمذيواود،داأبورواهحجر.
(1)

حسن!.حديثوقال:

ومخالفتهليلىأبيابنلضعفمنكرثالحديثنف@هذاوعلى
للثقات

7/2الأشراتأتحفةوانظر:إ ا/الحبيرأالتلخيصو")56001(،1
5 83

غيرفيسيأتيكماالحجبمبنلشعبةأخرىعللنجهحصلت
هذا

عنفائد،بنعيسىعنزياد،أبيبنيزيدروى@حر:مثال

أنمرتين:ولامر؟غيرحدثهقال:ز@ه،عباثةبنسعدعنرجل

لامغلولاالقياسةيومبهيؤتىإلاعشؤ@ميرمندماقال:@ز،اللهرسول

لجذم@@ثه@لقينسيهثتمقرأ@لقر@نومنإلا@لعدل،فلهمنيفكه
الكبيرا"فيوالطبراني0(،9333)و(95403)ضيبةأبيابنأخرجه:

فضيل.بنمحمدطريقمن(5391)

إتحاففيإكماومسدد)التفسير(،(18)منصوربنسعبدوأخرجه:

1يلاالخيرظ 5/2وأحمد1(،/84 /2الحديث@هغريب"فيوالحربي8،5
4 5لاالبهير"دافيوالطبراني2،8 شعب9فيوالببهقي)2935(،و(38

بنخالدطربقمنالرشدط.(18اولهالعلميةط.(1970)الإيماظ

الإسناد.بهذازياد،أبيبنيزيدعنوخالد()محمد،
بالعلل:سلسلالإسنادهذاأقول:

.@248@مذيتروا)239(،ودابر@أ(1)

هنافيسياتيوالحديتكهيل،بنسلمةعناثقاتصرواهصبالتقاتوأعي(2)

8/3لأضراشهاويتحعة2(،)هاالرمدياحمع"والظر.الكبر. 2 1هله7 71)
@نلا@هشة.أليابنروايةفي(3)



الراويضبمدفيالطمنبسببلالإعد@ناكل@ملل
=

فيالمزينقلفقدزيا@أبيبنيزيدضعففهيعلله:أولىفأما
7للا126/8@الكمالتهذيب" حديئه"فيه:قالأتهحتبلبنأحمدعن(58

روايةوفيبط،يحتجلا"فيه:فولهمعينبنيحيىعنونقلبذاكأ،لي@

فتعقبهجمأ،لأأكرمفيه:قولهالمباركابنعنونقلبالفريا،لي@الدارمي:،

11/2التهذيبمااتهذيب@فيحجرابن 8 1المبارك:ابن@اوفالفقال:6 لجهرم9

نقلهوقدتحريف،وهولج@أكرمداالمزيأصلفيووقعتاريخه،فيهوكذا

المحلى@9فيحزمبنمحمدأبوالصوابعلى
(1)

فيالجوزيبنالفرجوأبو
الضعفاء!"

له!.(2)

تهذيط"فيالمزينفلدقدفائد،بنعيسىجهالةفهيالثانية:علتهأما

5الكمالأ 5 6 / 5لا5 عهيرودلميخه:قالأئهالمدينيبنعليعن(23

ميزان"فيالدهبيوقالزياد،أبيبنيريدغيرعنهيرولميعني:غيرمه
3/3@الاعتدال التقريب!@فيحجرابنوقالهو"،منيدرىلا9:إ1

جهو@ا.!:(5319)

قدحاله-ضعفمنبيناهماوعلىيزيد-نف@الثالثة:علتهوأما

بنصحدعنرجل،عنعيسى،عنرواهنقدمكماتهف@هذهروايتهفياضطرب

@ه.عبادة

@خر:بوحهأخرىمرةرواه

عيينة.ابنعن(5989)الرزاقعبدفاخرجه:

الىاوي!لأخلاقالجاء"فيوالخطيب)4741(،أبو@اود:@وأض
إثوش@.ابنطريقمن(86)

بنمحمدطريقمن(5391)و(53)مهالكبير""فيالطب@رانيوأخرجه:

2التمهيد"@فيالبرعبدابن 83 / شعبة.طريقمن5

عندهالموسعةترجمتهوالظر:(2)/7(1)



يالفعائد@لعلل@لجامعفي-

زاندة.طريقمن(307)حيدبنعدوأخرجه:

عن@زائدة(وئمعبفومحمد،إثوي@،وابنعييق@)ابنخمستهم:

منالمبهمسقاطب@به.عبادة،بنسعدعنعيسى،عنزياد،أبيبنيزيد

د.لاسناا

بينفيمامنقطعتهف@ضعفسعلىضعفأالحديثزادالإسنادوهذا

2التمهيد!9فيالبرعبدابنقالفقدوسعد،فائدبنعيسى 83 معناه5:إ/

التهذيب@تهذب9فيحجرابنعنهونقل"،أعلمواللهالحجة،منقطععندي
1 97 ردلمج@إسنادهذاقال:إائه8/

(1)

لمفائدبنوعشىالمعنى،هذافي
:(4394)الكاش@ه"فيالذهيوقالأدركمأ،ولاعباثضبنسعدمنيسمع

3/3لهالميزان،،9فيوقالعبادمأ،بنسعديدركلم9 1 وهذا)4956(:ا9

الثصعبدبنوخالدوجرير،شعبة،رواهقدئمحاله،ئتأفلوعيسىمنقطع،

يخروقيلسعد،وبينفائدابنبينرجلأفأدخلوايزيدعنفضيل،وابن
أسانيدومدار9:(4186)عقبالخيرظإتحات"فيالبوصيريوقال@،ذلث

فالهسحد،منبسمعلموعيسىمجهول،وهوالتابعي،علىهذاسعدحدبث

حاتمأبيبنالرحمنعبد
(2)

وغيرط.

3/2الأشراشهتحفة"فيالمزيفكرهماأبضأيزيداضطرابومن 3 4

حجر@يوابن3(،538)عقب
ورواه"لا:فقا(4لهماا5/87المهرقأإتحاف"

بنعادةعنفائد،بنعيسىعنزيا@أبيبنيزيدعنعياش،بنبكرأبو
عياش،بنبكرأبيعلىالوهمحملإلىاللهرحمهمافصباوقدالصامشا

."بذلكوشذ"حجر:ابنوقالفلشهعلىيتابعالولمغلذ:المزيفقال

توبع.قدبكرأبالأنيزيدثشالوهمأنإلاتلت:
3أحمدأخرجه:فقد 2 3 / قال:مسلمبنالعزيزعبدطريقمن5

5الكما@ه@تني@ثي(1) 5 6 / 5لا5 له.وجهولا@صا@هأحنلينا.(23
6/53"رالتعديلالجرحلحي،(2) عادظ.بنسمدسسعع@ندروىوعارته:(5751)6
(4122)التقري@ه"اوممرلماعالد@قةوهو:(3)



الرابضبمدفهالطمنلسبصاجكل@دلةو@سنا،محلل
-

الصامت.بنعباثةعنفاند،بنعشىعنزياد-أبيابنيعني:يزيد-حدئني

أبيهمسندعلىزواندهفيأحمدبناللهعبدوأخرجه:
(1)3 2 8 / من5

علىأميرأوكانقال:-عشى،عنزياد،أبيبنيزيدعنعوانضأبيطريق

فذكره.الصامت،بنعبادةعنالكوفة-

3/2"الأشراتتحفة"فيالمزيذكرهماأيضأالاضطرابومن 3

كتبلرواةمعلوتمعروفةطريقةاليهبلحضال@ؤلفيىعلىالرواةبحضزياداتب@
2)شلأالمر@ريحر@لنالحىبنالحبنريا@اتفلدوصالسنة، علىمأ4
وكنلثسنا"ب@يرويهاكنيرةا@اترعليهولهالمبارك،ابنعنالزمد@كابإ

2)شهحمادسلعيم كنيرتزيعاتالمبركلابندالرمد"كابعلىلهمأ2

الحسينبووكدلث(مسلما،الصحيحعلىهأ)شه.3سميانبنمحمدبنلابراميم

3ه)تإبراممبنعلي الامامبناللهوعبدماجمه.ابنعلى@سشاثاترلهمأ4
و@لضائل@المسندانل.أبكتبمعظمفيكنيرةزياثاتفلههذا،لحعلقدأحمد

لأشرقي.ودالرمدارالابتالصحاا
تكنلمفمنشيحأ،والتلميذتلمينااليئجعل3عدالزياثاتمعر@ةفواتدرمن

ولمعااب@المسندلمؤلميحصلكماالأمور،قل@الصحاعةمدهميجدةبضاعه

قال.إلراميم،ححنا5(5)(1731)5/041لمسلمعروافقد(2)(2091)ك@2

مداأنيلىيتبهواولمالويدهلنالحسينعنالفراء،الوهابعدلنمحمدحدتا

"راويزواندمىموإنسابليهالمثوالاماد
بنحمدب@بثرابممسلماصحيح

متنليالاسنادمداأقحمحيممالارالدكتررعلىالحطامذاازثرجوتدسفيان،

1دالث@2الأشرا@الحتحعة ان@ل@ينتهودمالظراشهلالنكتمىتخذا@ياة(92

حجرابنالحافظأنيبما@لىلمركذلثلحلم،لي@لأتهالاسناد.هداأسلالمزي

"نسحلعضصنقلهفيما
@ل@إشارةوهيالحديت،آخرفيأتهنكر"مسلمصحيح

منالحلمهذادخللمنتاتيولحوهاالأخطاءوهنهالرواة،رواندمنالحديتأن

لالأعا@أتىقهغيرلحيتكلموصبابعير

الكابصاحصشرطعلىليستالزيا@اتتلككونموالزيا@اتمعرفةفرائدوس

الكتبميتكصالفاندةومدهالأسانيد،قوةحيتوصالرجال،جتمىالأصلي

@حرتكونالأعب3الأفيالزياثاتتلكأنويظهرالصحة.ميهااترطالي

فيصاأثوجتتئمحوالثيىتكلعلىالغالبليكانتولرلماالأبواب،أوالأحا@يت

1@ه:النبيدشانل@يلتحلبقةحصلمادلكرمنلبعد 3 (2)حاضية(221)1

أعلم.واللهتا،النهستجدفلكمراجمةوعد
14/3اللاطأعححدسيرسفياناسترجمةفيانطرتبيه؟ 11-3 12.



=
يالفعالد@لعللفي@لجامع

المزي:فقال4(،@ا87المهرمه،/إتحات"فيحجروابن)5383(،
أبيبنيزيدعنأصحابه،عنوكغاورقالحجرةابنوقالوكيعا،@رواه"

ابنوقالالمزي،روايةهذهمرسلأ،ييهتالتبيعنفائد،بنعشىعنزيا@
أحدأ".لينهمايذكرلم9حجر:

كبيرأاضطرابأعيسىوالدتسميةفيواضطربشعبة@رواه
جحمر.بنمحمدطريقمن2لمهأحمده/أخرجه:فقد

بنيزيدطريقمنللا.3(المنتخبه"فيحميدبنعدوأخرجه:
رون.ها

عامر.بنسعيدطريقمن(3340)الدارميوأخرجه:

عنزيا@أبيبنيزيدعنشعبة،عنوسحيد(ويزيد،)محمد،ثلاثتهم:

سعد.عنرجل،عنعشى،

شعبقيحدثناقال:غندر،طريقمن(3740)مشدهفيالبزاروأخرجه:

لقيط.أوفائدبنعيسىعنزيا@أبيبنيزيدعن

2التمهيد""فيالبرعدابنوأخرجه: 83 / بنعمربنعثمانطريقمن5

منرجلأسمعتقال:زياد،ابيبنيزيدعنشعبق@أخبرناقال:فارس،

سعد.عنيحدثعشى،لهيفالالجزبرةأهل

عليه.الكلامتقدموفدشاذ،الإسنادوهذا
05)و(5387)الكبير!فيإالطبرانيوأخرجه: بنعمروطريقمن(39

زمر

طريقمن(600)الباحشهبغية"فيكمامسندهفيالحارث
عامر.بنسعيد

عنزيا@أبيبنيزيدعنشعبفعنوسعيد()عمرو،كلاهما:
لقبط.بنعيسى

(1)

2الدلأ:بحرالرحالاأماميفيسعبةيخطئماأكرل@احسد"إلامام(تال3 0



الراويضب@دفيالطعنبسبباج@دلناو:ل@ملل
=

(1817)والعلميةط.(1969)@الايمان@هئعبفيالبيهقيوأخرجه:

أبيبنيزيدعنشعبقماحدئناقال:عامر،بنسعيدطريقمنالرشدط.
لفبطبنعبسىعنزياد،

باد.اأو(1)

يقطرمنلم@7)الراوي!لأخلاقالجامع"فيالخطيبوأخرجه:

لقيطبنعشىعنزيا@أبيبنيزيدعنشجق@حدثناقال:عامر،بنسعيد

لقبط.بنإيادأو

فقالشعبفعلىالاختلافهذاحمليلىالعلمأهلبعضفمبوقد

أبو@رواهفائد،بنعيسىهو@)ثماخطأ،وهويثسعبةعنروي@ذاالبيهقي:
عنشعبة،غيررواهوكذلكالصواب،علىشعبة،عنالحجاج،عنعبيد،

3/2الأشراشهتحفة9فيالمزيوقالفائدأ،بنعيسىعنيزيد، 3 4

أوهاصه.فيمعدودلأوذلكشعبة:علىالاختلاتلبعضذكرهعقب(3835)

52-3/423لأشرافههاالتحفةوانظر: المهرظ@و)تحاف)5383(،3

5/88(4988).

الحديث:منالأولللشطروينهد

2/4وأحمد0(،9433)شيبةأبيابنأخرجه:ما فيكماوالبزار3،1
01)الأستارا@كشف 6لايعلىوأبو4(،6 1والبيهقي2(،6 2 9 دشعبوفي3/

(4672)والبغويالرثد،ط.(6997)والعلميةط.(7382)لهلإيمانأ،ا

:@ا@4رسولقالقال.@،،ةهر@أيعنأييه،عنعجلان،ابنطريقمن
عثرة@ميرمنما"

(2)
@لحق@طلقهعنفه@لىبد@همنلولة@لقبامةيومبهيؤتىإلا

ل@361(لأستار"اك@"فيكماوالبزار)5152(،رميالدا

أيادا.أو@لبيطالحلمية.ط.فيلا(
ابنعنالبزار"؟1وأحمداالاممدمسندديوجاءدلائتهشيبفأبيابنروايةفي(2)

أبيسمتعجلالنأ:ابر)اىقالهريرفبيعن(ميد،حدتن@ةقالعجلان،
رة.سأبيعنبحلت



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

1ولا أبيعنيسار،بنسعيدعنالقطان،سعيدبنيحيىطريقمن(63
به.ة،برهر

15/1المهرظإتحات"وانظر: .(18)اكلا4

المغيرةبنيمانأخبرناقال:هارون،بنيزيدروىتخر:مثال@

الله-طز:رسولقالقال:عباس،ابنعنعطاء،حئثناقال:العنزفي،

تعدل@لمحذ@أدنههوو@فل@لقراننصفتعدلزنرلت،إفا9إ

@لقرتن(.ربعتعدل@@آلؤ@نجائهاو@ل@لقر@ن،ثلث
1القرانها:فضائل"فيعبيدأبوأخرجه: 4 والترمذي4(،2-4)0

@الكامل"فيعديوابن2(،لثا@القرانفضائل"فيالضري@وابن8(،2)كا

5 2 8 1/5والحاكم8،/ 2لاالإيمان!داشعبفيوالبيهقي6،6 ط.(51

عنطرقمن(23)كاتفسيرهفيوالبغويالرشد،ط.(22)كهوالعلمية

هارونبنيزيد

3/3التمهيد!@افيالبرعبدابنوأخرجه: 4 0

بنمسلمطريقمن

هيماإبر

الإشاد.بهذاالمغيرفبنيمانعنومسلم()يزيد،كلاهما:
الذهبيوتعقبهيخرجاط،ولمالإسنادصحيححديثهذا"ةالحاكمقال

ضجفمايمانبل"فقال:"،التلخيص9في

78الفتح،@افيحجرابنالحافظوقال / ":(5015)عقب9
صحح

عندهمضعيفوهوالمغيرة،بنيمانيسدهوفيعباس،ابنحديثالحاغ

5له4الأشرات!تحمة"ير(1) صرلعلهخطا،ومدا"،@القر@ربعال@عدل0(5970)2

القرتد!ل@صفوالمشهورالامح،
.(778لادالتقريباعالدهتق@دثقةومر:(2)

6للادالنقريبهمكر"ماموددنقةوهو:(3) 61).
للأ

الملقنلابن"3الحامستدركعلىالنبمالحاطاصتدراكسحتصرسعلكوقبم



الرا@يضبمدفيالطعنبسببابثلدلصللاي@شاو:
=

بنبيمانوأعلهدمنكراوقال:(1342)الضعيفةا"فيلألبانياونكره

ا

أمازترش@،إلا"الأول:شطرهفيالحديثوعلةقالوا،كماوهو

حسانأحاثيثفبهالاكالثمطروكذاصحيحةأحاديثففيهالثانيشطره

فيمعينبنيحيىعنهقالالحديثعلةهوالذيالمغيرةبنويمان
3لاتاريخه فيالبخاريوقاللثيء"،حديثهلي@"الد@ري:برواية(21

8/2الكبير"التاريخ" 9 2/1الصغيراالتاريخ"وفي)9753(،9 وفي6،9
الضعفاءفيالنساليوقالالحديثإ،منكر9:@4ا@الهالصغير،الضعفاء9

@والتعديلالجرح"فيحاتمأبيابنوقالبثققه،لي@":(653)والمتروكون!

378 / ضعيففقال:المغيرة،بناليمانعنأبيصألت":(1342)9

الحديشه.ضعيففقال:عنه،زرعةأباوسألتالحديث...منكرالحديط،

4/5@الأسراتالتحفةانظر: 2 7/14@المهرة)إتحاتو)0795(،8 5

طريقان.عهولهأن@،حدبثمنشاهد

نابت:طريقا-

2الكبيراالضعفاء"فيوالعقيلي)3982(،الترمذيأخرجه: 4 3 /،1

1/2المجروحين!@فيحبانوابن 2للأ@الإيمانشعب"فيوالبيهقي3،4 51)

2ويلاالعلمبةط.(2517)و تلخيصتالي"فيوالخطببالرشد،.@(28

2/4المتثابه 32-4 2/1"الكمالتهذيب9فيوالمزي3،3 3 من(1721)1

عنالعجلي،صالحبنسلمبنالحسنعنالحرسي،موسىبنمحمدطريق

مرفوعا.بهأن@،عنثابت،

6/2البخاريةأخرجها(1) ك@6/2والخدوي،سحيدأبيحديطص(1305)33

1و@سلمالنعسانطبنقادةحديتص(50الا 9 9 / أبيحديتمن(259)الم@1)2
2/1واللوداء، 9 2ا@@812@9 مريرة.أبيحديثمن@6

م@.8للاالصحيحقهدالسلملةفيالألبانيوصححهالواهدلكنرةحان،(2)



-

@لفعالدي@لعللفي@لجامع

الشيخهذاحديثمنإلانعرفلاغ@لبي@حطال@ذاالخرمذي:قال
سلما.بننالح@

4"الميزان"فيالذهبيوقال 93 / لاوالحسنمنكر،هذا)6581(:أ1

سلمبنالحسنأجلمنضعيف؟الحديثهذا
فهوهذا،(1)

5الميزان!"فيأيضاوقالالذهبي،قالكمامجهرل 2 3 / لا)0591(:ا1

2الضعفاط9فيالعقيليعنهوقالمنكر@.وخبرهيعرتيكاد 4 3 /1:
موسىبنمحمدسوىعهروىولامحفوظ،غيروحديئ@النقل،فيمجهول"

الحرثي
الرفاث@:بزيدطريق-2

من(179)المختصر""فيكماالليل!قيام9فينصربنمحمدأخرجه:

فيه:زادبصأن@،عنالرقاش@،أبانبنيزيدعنري@،بنعمرطريق
."@لقر@نربععدلت@انتذر@يخلةدنآ@نرتة@"9

نقلهفيماالفلاسعهقالريع،بنعمرفيهأيضا،ضعيفحديثوهذا

9الميزانأ"فيوالذهبي6/60،1الكاملا@فيعديابن 7 :(016لا31/

ترجتيى@يالدميوذكره"،سلمبندالحسنالعقيلي.عدجاءسلم:بنالحسن
ميحجرابنوقالمسلمإ،بندالحنةوالثايخةسلمإ،لندالحسنةالأولى

لان"
5الميرانا 9 2للا3/ سلمبرالحنهوالمجلي،سلمبنصالحبن@الحسن:(29

كتابفي@لكوقععالح،بنململنالحسنهو.وقلاترمذي،لهأخرحالدي
."صالحبنياربنالحسنويل:المقيلي،

علىالرجالكتبترتيبفاتدة@ل@الإشارةبدصلاالمقاممناوليمامر:تال
محرفةوالانيفالرتيب،سهولةةالأولىةفانلضينكذلكترتيهانيينبؤالحروف.

موضعهغيرمييوفعما@@ؤ@الرجال،كبيرتقعاليوالتحريفاتالصجثات
علملامميةكتبيرقالب@ةاليمانيالمحلميكححأجردوسامصحفا،يكود

3الرجال،: ليزادكت@فيالوارثةوالتحريفاتالتصحيفاتعنكلامهمحرصمي2
ترتيبعليهايخهبمصرالمطوعلاليزاتفيالواتعةالأعلاط@هلهالاحتالا:
ظاهر،.موكمااقرابمفيالأسماء



الراو@يضبحدفيالطحنبسبباجكددلل@سناومحلل
-

الحديث!،المتروك:(4الملأوالمتروكونهاالضعفاء"فيالشانيوقالالدجا@ه،

عنالموضوعاتيرويممنكان":2/86المجروحينا"فيحبانابنوقال

فيعديابنوقالالتعجبه،جهةعلىإلاحدينهكتبةيحللاالأنبات
6/1الكاملا" نقلهفيماالدارقطنيوتالبينا،حديئهعلىلالضعف:06

6لاك@791الميزانافيإالذهبي الحديشا.القروك:(10

إليئأحبأزنيالأنشعبة:عنهقالأيضأالرقاشيأبانبنيزيدوفيه
حديئهفي"معين:بنيحيىوقاللأالرقاشييزيدعنأرويأنمن

دلي@الفلاس:وقالالحديثإ،منكر"حنبل:بنأحمدوقالضعفأ،
الميزانانظر:ضعيفأ.9لدارقطني:اوقال@،@متروكلنسائي:اوقاللقويا،با
4/1"عتداللاا 84(9669).

@ر@انبنسلمةطريقمنأن@عنالحديثيروي
(2)

لمفا"قال:ولكن

@لقرتن.ربعأتىش،زرك

برفمنرجمتهسنأني@ردان،بنسلمةأجلمنأبضأ.ضعيفوهو
لم

الضعيفقهالسلسلة"و2(،لط2ووا/شراتاا،دتحفةانظر:
4 2

@ه.هريرةأبيحديثمنشاهد@خر

فيكما(195/2)هريرظأبي@مسندفيالطرسوسيأميةأبوأخرجه:
بحيىحدنناقال:مبمون،بنعبسىعن(1342)519/3@الضعبفةالسلسلة"

مرفوعا.بههريرة،أبيعنسلمفأبيعنكثير@أبيابنوهو-

ويعرفالمدنيميمون-بنعيسىفيهأيضأضعيفحديثوهذا

الفلاسعليبنعمرووقالل@ء"،ليى"معين:بنيحيىعهقالبالواسطي-

صكلهالحليتعلىوالحرصاثميحر@اتونحطيمشحبةسمبالغةويخلاتهاوهذهيا(

اللين.
3/2دح@أجه:خرأ@2@ 2)،سذيتروا2،1 89).



=
يللفعاند@لعللفيالجامع

6/3والتعديىاالجرح"انظر:الحديشه.منروك"حاتم:وأبو 6 8(1595).

عنعنوتدبالتدلي@،الشائيوصفهكثير:بيبن(يحىوفيه

بنعيسىجدأ،ضعيفإسناثه9الضعيفة:فيالألبانيالثيخقال

أبووقالجماعة،ضغفهبالراسطي،المعروتالمدنئأتهالظاهرميمون،
قالكمابهم،صدوقنفسه،أمبةوأبوالحدينه،متروك"وغيره:حاتم

شاهدأأ.يصلحفلاالحافظ

شقيق.بنعمربنالحسئتابعهتوبع،أميةأباولكن

بنالحسنطريقمنلعللأ(اوالليلةاليومعمل"فيالسنيابنفأخرجه:

نفسه.بالإسنادميمون،بنعيسىحدثناةقالنمقيق،بنعمر

صدوق@ه"الجرمي:شقيقبنعمربنوالحمن
(3)

مداريبقىولكن
تقدم.كماضعيفوهوميمون،بنعشىعلىالحديث

موقوفأ.لحدبثاوروي
حدئاقال:زيد،بنحمادعن)التفسير((73)منصوربنسعيدفأخرجه:

قرأ:منقال:حماد-شكغيره-أورافعبنالمسيبعنبهدلة،بنعاصم
(4)جابها@ثصنرون،@ققرأ:ومنالقرآن،نصفقرأفكأئمازنزلش@إنا"

مقطوعا.القرآن.ئكقرأفكأنما@@حد@ألثههو@نلقرأ:ومن
الربيعأبيعن(290)"القر@نفضائل"فيالضريسابنةوأخرجه

قال:بهدلةبنعاصمعنزيدبنحمادحدثناقال:الزهراني
القران،نصفرزك،فاوث@القر@نثك@@حذ@ال@ههو@نليقال:كان"

القرالله.ربع@@الح@نجابهاو@ل

(3)

(5)

(6)

7)

5")الالتقرسهفي(2).(73)"ال@دليقكتا@"ةا@ظر 7

.(1265)لتقريباا@في
أتهوالمعروفشا،فضلهافيينكرولمالمطوع،ثيكنا

القرت@.ربع
.(2هللاهالالنفرلبانفف@الحتكي:ثاودب@مليمادهرالرلغألو

.(14لعهالنقريسا"نشهنقة@ومر:

3لاهالالمربب@أرهامالهعدو@رهو



الراوكلطضبحدفيالطعنبسببابك@دلللالسناكمحلل
=

يضبطه،ولمفيم@اضطرببهدلةبنعاصملكرنضعيف.الأثروهذا

فلميقالاكان9فقال:مبهمة،أخرىصرواهرافع،بنالمسيبعنيرويهفمرة
الثانية،للروايةموضحةجاع@الأولىالروايةأنيبدووالذيقائلها.منين

عبارة:فإنبهاحدثالذيهويكنلمإنالمسيبلأنةضعيفةتبقىولكنها
أعلم.واللهمبهمأ،القائلتجعلكيرها"

للمعقولمخالفاالمتنوجاءر@ويه،حفظبسوءومما@مل@

جصرالنبيئصاحبمالكبنأن@أنوردان:بنسلمةروىماو@لمنقول:

هلفلان،@ي"فقال:صحابتهمشرجلاسأل@رواللهرسولأنحذث@:
ثنلمعكألب@قال:ابه،اتزوجماعنديولش@لا،قال:@انزوجت؟

ممكألي@@افال:"@لقرت@@اربعةفالبلى،قال:"@حا،؟اللهئو

ألير9قال:"@لقر@نالربعقال:بلى،قال:"نف@ترن،؟@أ3ا@ل
أليس@اقال:@ا@لقرتن@ربع@قال:بلى،قال:"الآز@،؟ززكإنا"معك

قال:@ا،@لقرتنالربعقال:بلى،قال:"،التم@؟نصرجا.معكءإذا

قال:بلى،فال:@ا،هو،؟لأنه،لآإدثه@ةالكرسيايةمعكأليى9

مراتثلاث@اتزوجتزوج@اتزوجقال:@ا،القر@ن@ربع@

سلمة.عنطرقعدةمنالحديثهذاروي

القعنبيفرواه
(2)

متة.فيعليهواختلف

.(67)التمييز""فيمسلمفأخرجه:

3الكامل!9فيعديابنوأخرجه: 5 8 بنمحمدحدثناقال:4،/

الحنفيعئمانبنسلمة
الدارمي.بروأبو(3)

بنسلمةعنالقعنبي،عنعبى(وأبوومحمد،يمسلم،ئلاثتهم:

بهمالكبنأن@عنوردان،

.(3620))اتقري@هعابلهثقةومو:إ(2)أحسد.ررايةلفظ(1)

تحريف.ومو"دالحنيفيعدي:ابنمطبوعلي(3)



=

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

فضائل"فيفرواهالضريس-بابنالمعروتأيوب-بنمحمدوخالفهم

العلميةط.(2515)النمعبهفياالبيهقيطريفهومن2(،لعاالفر@ن

إلابه.أنمى،عن@ردان،بنسلمةعنالقعنبي،عنالرشدط.(2285)و
."@لقر@نئلثتعدل"،نهاالإخلاص:سورةعنروايتهفيجاءأثه

فديكأبيابنعلىالحديثهذامتنواختلف

1/33المجروحين!"فيحبانابنفأخرجه: بنسريجطريقمن6

دربعبلفظ:أنسعنوردان،بنسلمةعنفديك،أبيابنعنيرن@،

فديكأبيابنعنمكرم،بنعقبةطريقمن(28)ماالترمذي

@لقرتنا.ثلث9روايته:فيجاءانهإلانفسهبالاسناد
الطريقين.هذينغيرمنالحديطهذا@روي

3/2أحمدفأخرجه: 2 الحارث.بناللهعبدطريقمن1

بنجعفرطريقمنل@.32(الأستاراكثف"فيكماالبزاروأخرجه:

عون

دربعبلفظ:أن@عن@ردان،بنسلمةعنوجعفر(الله،)عبد

ضعيفا.حديثأيبقىأتهإلاومخارجه،طرقهتعددت@إنالحديث
2الكما@هتهذيب9فيالمزينقلإذةصردانبنسلمةلضعف 5 6 /3(2457)

بنيحيىعنهوقالالحديثا،ضعيفالحديث@المنكرفيه:قالأتهأحمدعن

لي@9الدوري:برواية(69وللاالدارميبرواية(397)تاريخهفيمعين
ابننقلفقدخاصفمالكبنأن@فيضعيففهوهذهحالهوعلىليء".

67"والتعديعالجرح"فيحانمأبي / لي@9قال:أئهأبيهعن(761)41
حديتأنىعنحدينهيوافقلامنكرة،عامتهافوجدتحدين@تدبرتبقوي،

كلاه(.6)لنقريبهلاصدوتحه"ومو.(1)

مرتين.تزوجادتروجعدي.وابروالزارالرمديروايةليجا.(2)



الراويضبمدفيالطحنبسبباجك@دلناو:رال@محلل
=

فرعةوأبيأبيهعنأيضأونقلحديئمه،يكتبواحد،حديطفيإلاالثقات

ثاركهأن@عنحديئاحذثأتهنعلملا"فقالا:صردان،بنسلمةذكراأثهما

/2الاعتدالأالميزانفيالذهبيونفلواحدأ...،حدينأإلافيه

1 وقالمناكيرا،أكثرهاأن@عنالرواياتهقال:أتهالحاكمعن(4134)93

الحاكم!.وصدق"عقبه:الذهبي
سلمق@حديثفيلينةعلةاستخراجفيعملهليعملللعقلحبزأولنعط

تماما،المعقولخلافوهذاأرباعخمسةالقرآنجعلأنهحديئهفيجاءفقد

عينمنمستفرغفهوذلكعلىزادوماعينه،تساوياليءأربعأربعةفلن

السماواتاللهخلقمذالخلائقسارتالنظريةبهذهغيره.فيافيء

علبها.ومنالأرضاللهيرثحتىتجقىولسوتوالأرض،

رووهالذينأنىعنالرواةخالفقدتهف@سلمةروايةضعفوعلى

@لقرثفه.@ئكبلفظ:

4/3الضعفاء"@فيالعقيليفأخرجه: 6 ضعيببنحامدحدثناقال:0

حدثناقال.الرجماني،إبراهيمبنإسماعيلحدثناقال:ببغداد،البلخي

عنقتادة،عنعروبفأبيبنسعيدحدئناقال:الطيب،أبومحمدبنهارون

به.أنى،

ميزان"فيالذهبينقلإذمحمد،بنهارونفيهضعيف،إسنادوهذا

4/2الاعتدا@ه 8 وقالكذابا،"فيه:قالأثهمعينبنيجىعن)0719(،6

4/3الضعفاط9فيالعقيلي ابنعنهوقالالوهمإ،حديئهعلىالغالب":60

8/4الكاملأ"فيعدي لي@يرويهماومقداربمعروت،دليس:41

."بمحفوظ

2للااوسطدا،فينيالطبراوأخرجه: الحديثط.(733وللا(05

قال:التستري،زميربنأحمدحدئاتال:العلمية،ط.كثلا(6)و(2035)و

أخزمبنزيدحدئنا
(1)

قال:الهنائي،عبادبنمحمدحدئناقال:الطائي،

أخر@ه."@لى.الحديثثارط.فيتصحف(1)



-

ثالفعائد@لعللفي@لجامع

بريدعنالهلالي،الزبرقانأبيعنمهران،بنحميدحدئنا
(1)

3،مرأبيبن

به.أن@،عن

لموترجمة،علىلهأقفلمالهلاليالزبرقانابوالإساد@يهوهذا
به.بأسفلاالسندباقيوأمابريد،تلاميذفيولاحميد،شيوخفيأجده

حدثناقال:الطبعتينكلتا(7287)"لأوسطا"فيالطبرانيوأخرحه:

قال:الحسن،بنمحمدبنعمرحدثناقال:الأخرم،العباسبنمحمد

به.أن@،عنثابت،عنسلمة،بنحمادحدتاقال:أبي،حدئنا

تاريخهقيمعينبنيحىعنهقالالأسدي،الحسنبنمحمدفيهالإسنادوهذا
6/2لكما@هاتهذيب"وفيط،لثيهوولي@أثوكته"ةلدوريايةبرواا(لما7) 7 9

403-7/303"والتحدي@الجرح"فيحانمأبيابنونقل"،شيغ9:(5738)

1له كما"لآجريالاتسؤا@فيكماداودأبووقالالشيغ،فيه:قولهأبيهعن(24

6/2الكمال!تهديب"في 7 5يلا9 فيالعقيليوقالحديئط،يكتبصالح،9:(73
:7/537"الكاملفيإعديابنوقالحديئمه،علىيتابعلا":4/05الضعفاط9

بأسأ!.بحديث@أرولمالناس،منالثقاتعهوحدتإفراثات،فكرتمايخروله"
5للا@التقرب"فيفقالفيه،القولحجرابنولخص لنيخهصدو@":(81
الحديت.هذافيأن@عنرويماأحسنالإسنادهذابكوننقدمماوعلى

قال:القرشي،ميمونبنعبيسطريقمن(41الهيعلىأبووأخرجه:
بنحوه.أن@،عنالرفاشي،يزيدحدثنا:

فقالعبيسفأماوشيخععمبمونبنعبيسلضعفضحيف،إسنادوهذا
كماوقال"،ضحيف"الدارمي:برواية(68لاتاريخهفيمعينبنيحيىعنه

فيويزيد!@الله.عوصطلرقطبعةوكدلثالطبقي@كلتالأولىاالطراليروايةير(1) وجلتهجثالمنت.رالصوا@خطاوكلهابريدظالحديت.إ@ارط.اناليةالرراية
33الكما@ادتهنيبليتحر@وقدسأصتلاميدص 5 / @لى.(64له1

يرالسلرليمريمابيرليحةبنمالكوالدهترحمةوعد@راجعةأيضأ،@هريدقا 8الكمالتهذب /71(16 مريما.ابيبربريدافيعهالووىالمزي:قال(33



الراويضب@دفيالطحنبسببلابكه@رالناومحلل
=

8الكمال!تهذيب"في 9 / فيالبخاريعنهوقالعأ،بثيلب@":(4350)5
الحديثمه.منكر":(35لا3ول/6الكبير!التاريخ"

والتعديل!الجرح"فيحاتمأبيابننقلفقدأبان،بنيزيدشيخهوأما
3 0 8 /9-3 0 فمجةوكانالحديث،منكركان"يخه:قولهأحمدعن(1053)9

بنأبانفوقالرقاشييزيد@قوله:أبيهعنونقلقاصاإ،وكانعليممايحمل

يضعفمه.حاتم-أبايعني:وكان-عياش،أبي

هذاأصلولكنمقال،فيهاأن@عنالحديثأسانيدأنيتبينتقدممما

ثابت.صحيحالحديث

6/2البخاريأخرجه:فقد (6643)8/631و(4105)و(1305)33

الخدري.سعيدأبيحديثمن(7374)9/041و
1مسلموأخرجه: 9 9 / الدر@اء.أبيحديطمن(259)امأ1)2

2/1مسلموأخرجه: 9 هريرة.أبيحديثمن(261)مأا2)9

تعدل@لمحا@اللههو@نلأي:اثها-الجميعرواياتفيجاء

الصواب.وهوالقر@ن،ثلت

1/4لأشرافأاتحفة"وانظر: 2 3/3و(870)7 5 7/4و(4014)5 5 8

9/4و(10966) 5 1(13441).

هولمنويتابعحديئه،منفيستنكرسثىهالضميفينفردو@حيانا@

وعدمبه،لتفرد@لضعفاءوهنا،إلايزيدهلافلكأنربمابليصح،فلامئله
حدثنيقال:بريدة،بناللهعبدبنأوسروىمثاله:عند@لثقات،وجوده
يث@رواللهرسولسمعتقال:بريدة،جدهعنأبيمماعنالله،عبدبنسهل

انزلواثمخر@سانبعثفينكونواكثيرة،ببو:بعديشكون"يقول:

سوكه.يضز@ملهاولابالبركة،لهاودعافو@لقرنين،بناهاتهف@و،صمدينة

يليمساحلوثماوتخرالحراقيليسساحدودماأولوامحفبحدحراسان.(1)
مر1/5لاطححاااعددصو.وصوهراةيخابورللاثماأمهاتوشالهند..



=
يللف@الد@لعلل@لجامعفي

3أحمدأخرجه: 5 7 )71(،"العللمنالمنتخب"فيكماوالخلال5،/

المسدد!:القول"فيحجروابن4(،للاالمتناهيتأالعلل"فيالجوزيوابن

بحى.بنالحسنطريقمن16-17

1/1"الضعفاه"فيالعقيليوأخرجه: المجروحينا9فيحبانوابن2،4
3 4 8 0الكامل،"فيعديوابن1،/ 7 / حريث.بنالحسينطريقمن21

4النبوظ:لانل@فينعيمأبووأخرجه: لائل@فيوالبيهقي1،8
33البوة! 2 / مقاتل.بنمحمدطريقمن6

2/1@الكامل9فيعديابنوأخرجه: النبوظلائل@فيوالبيهقي0،7
33 2 أوس.بنسلطربقمن6-333/

اللهعبدبنأوسعنوسهل(ومحمد،والحسين،لالحسن،اربعتهم:

الإساد.بهذابريدة،الن

6/33النبوظلاتل@فيالبيهقيةوأخرجه بنالحسينطريقمن2

أبيهعنالله،عبدبنسهلأخيهعناشيعبدبنأوسحدثناقال:حريث،
بعوث...بمديستبعث)ته"قال:يكيهت،اللهنبيأنبريدفبناللهعبد

جده!.عن"يذكرولمالحديشه،

@متروكرجلوهوالله-عدبنأوسعلىوانكرضعيف،حديثهذا

حجر@يابننقلهفيماالساجيقال
منكر":(1330)@الميزانلسان"

1الكبير@2/التاريخ@فيالبخاريوقال@،الحديث نظر"،فيه9:(1542)5
الدارقطنيوقال"،بثقةلي@ه(:،لهوالمتروكونعهالضعفاء"فيالنسائيوقال
فيفذكرهحبانابنوخالفهم":(121)@والمتروكونالضعفاءفيإ

8/1@الثقات9 3 منفانهاروايتهفيالمناكيرفأمايخطئئممنكان"ةوقال5

منط.لاسلأخيهقل

1المسدد":القول"فيحجرابنقال فيه"البخاري:قولعلىتحليقأ7
تروكأهومنفيالبخارييقولهاالعبارةالوهذهنظر!:

الأعلب.3الألحيوهلا(1)



الراويضبم@فيالطعنبسببابكلهدلك:ن@@لال@علل
-

قالبريدةبناللهعدبنومهلسهل،أخيهعنبهتفزثههذاعلىزد

ماأبيهعنيرويالحديثم@المنكر:3هاا/"لمحالمجروحينفيحبانابنعنه

فيحبمابننقلهفيماالحاكموقالبحديثمه،يشتغلأنيجوزلاله،أصللا
مرو،فضلفيموضوعةأحاثيثأبيهعن@روىله.73(:االميزانطسان

عنمه.أوصأخوهيرويهافلكوغير

1لالأفرالهواالغرائبأطراف"فيكماالدارقطنيوقال غريب"ة(47

أخوهعنهبهتفردسهل،ابنهغيرعنهيروهلمأبيهعناللهعبدحديثمن

333"الدلالل9فيالبيهقيوقالبريدةإ،بناللهعبدبنأوس / هذا@ة6

أعلما.فالتهغير@يروهلماللهعبدبنأوسبهتفردحديث
لا@حضعيفةبشاساتالحديث،هذاعلىسهلتوبعبلقلت:

أيضأ.

طريقمنالطسعتينكلتا(8215)الأوسطأ1فيالطبرانيأخرجه:إذ

عنأبيه،عنبريدفبناللهعبدبنأوسحدئنيقال:راهوببنإسحاق

سهلا.يذكرولمبهبريدة،

بهتفردالإسنادبهذاإلابريدةعنالحدي@هذايروىلا@بعده:وقال

اللها.عبدبنأوس

بننوحطريقمن(495)المتناهيقهالعلل"فيالجوزيابنوأخرجه:

به.أيم@عنبريدة،بناللهعبدعنمريم،أبي

ع@ه.اللهرسولعنيصحلاحديثهذا@الجوزي:ابنوقال

فيحاتمأبيابننقلهفيماأحمدعنهقالمريم،أبيبنونوح
8/5"والتعديلالجرح" 5 فييكنلممناكير،أحاثيثيروي9:(2210)1

ابخاريوقالالحديش@،متروكقال:أئهأبيهعنونقلبذاكأ،اسديط

7الكبيراالتاريخ"في مسلموقالجدأ"،الحديثفاهب:(2383)8/

4/2الاعتدال!الميزانفيالذهبينقلهفيماوغيره 7 المتروك:(9143)9

لحديشه.ا



-

يللفعالد@لعللفي@لجامع

مصك.بنحسامأيضأوتابعهم

عنمصك،بنحسامطريقمن(1151)الكبير""فيالطبرانيفأخرجه:

سنكونبريدة،يا"جمروةاللهرسولقالقال:أبيه،عنبربدة،بناللهعبد

لملهايصببلائهف@مرو،بمدبنةعليكئتمخر@سكببعثفعلبكبعوث،بعدي
بناها".ذا@لقريخن@نسو،.

مصك،بنحسامطريقمن(49للاالعللافياالجرزيابنوأخرجه:

ومرو@لقرى،@مدمكةع@:اللهرسولقالقال:أئهإلاالسابقالإسنادبنفس

خر@سكلم

.@يصحلاحديثهذا"الجوزي:ابنقال

عنهقالمصك،بنحسامفيهالأنةتصخلاالروايتينكلاتلت:

وقالبثيء"،حديئهلي@"الدصري:برواية(3212)تاريخهفيمعبنبنيحى
2/9الكمال!تهذبب"فيالمزينقلهفيماحنبلبنأحمد 1(،)ملأا4

لبخارياوقاللحديشه،امطروح":(1800)4كلاا/الميزانا"فيوالذهبي
3/1الكبير"التاريخ9في 2 :(100)لهالصغيرإ،الضعفاء9وفي(457)4

الجرح9فيحاتمأبيابننقلهفيماأبو@رعةوقال"،عندهمبالقويلي@"
النساليوقال@،الحديثمنكرالحديت،واهي)9141(:إك@413والنميح!

@التقريب@فيحجرابنوقال@،ضعي@9:(14لاوالمتروكون!الضعفاء"في

2/5المهرفإتحات"فيوقاليركا،أنبكادضعيف)3911(:إ 9 5

ضعي@ه.شيطانبنحسام@:(2341)

العللامنالمنتخب9فيكماالخلآلنقلهفيماحنبلبنأحمدتال
2الميزان"فيالذهبيوقالمنكرأ،حديطهذا@:(17) 78 / 1(4601):

2وفيمنكر!هذا" 3 9 / باطلا".بلقال:ا)6853(،2
2/5المهرقهإتحاتفيإحجرابنوقال 9 بعضالراتهم:(2741)4

بوضعط.هذااللهعبدبنأوسالحقاظ

ابنكتابعلىالنكت"كتابهفيكلاماذكرحجرالنالحافظأدأإلا
1/4"الصلاح 7 2و:1 5 يعني:بهتفزدحديثهو@قال:بتحقيقي،6



الراويضبمدفيالطحنبسببلابكه@ل@ناو:محلل
-

فيهيتبينولابسببمعيخهالناسوتكلمبريدةبناللهعدبنسهلبريدة-حفيد

فيالمبالغةفيطبالأحكام،أحاديثمنليىإثهثمبالوضع،الحكمصحة
عنط.التنقيب

4المسدد@:القول"كتابهفيكلامأذكرحجرابنالحافظانإلا 5

ينفر@افلمفيهما،تكلمقدكانادانوسهلأأوسأنف@حسنحديثهو@نصه:

النبوقه:لائل@منوالعشرينالئامنالفصلفينعيمابوالحافظذكرفقدبما

و)نوحسامأبيم@عنبريدة،بناللهعبدعنأيضأرواهمصكبنحسامأن

ولمالحديث،حسنضعفهمعإتهعدي:ابنقالفقدمقال،أيضأفيهكان
الاعنبار!.بهذاحسنفالحديثترى،كمايتفرد

قيلماكلمنالرغمعلىللحدبتتقويةفبههناالحافطكلامفلت:

ضعفعلىيدلالضعفاءهزلاءوتفزدوالمتروكينالضعفاءمنفيهومافيه،

تصخ.لاطرقكلهالأنهاةمتعددةبطرقصرد@)نالحديث،
2/2المسانيد"جامع9انظر: 1 1/6المسند"أطراتوإ9(،7لا7 2 1

و)1521(،
2/5المهرقهإتحاف" 9 4(12 34).

كأنخطا،@لحديتكونمعر@ويه،لضعفالحديثيضعفوقد@

مئاله:ضعف،علىضعفافيزد@دبرفعه،ر@ريهفيخطىموقوفاالحديثيكون

ابنعنعطية،عنعيسى،بناللهعبدعنالمسليئشبيببنعمرروى

حيضنان!.وعثتهاان،تالالأمةطلاق"مجيز:اللهرسولقالقال:عمر،

2لاماجهابنأخرجه: 3/6الاثار!معانيشرح9فيوالطحاوي7(،0 4

(3994)والعلميةط.4/37والدارقطني4(،514)العلميةط.وفي

7/3والبيهقيالرسالة،ط.(3995)و ه/الكمال!تهذيب"فيوالمزي6،9

3 59-3 6 به.شبب،بنعمرعنطرقمن(4لمه5)0

بيصقيلةويرصيفنجي@ىالشةمذهوتخفيفها،السيىوسكوداليمبصملا(

خ@وصحرحهمىبدكرالسمعاليتوسعوقد2،يعا4دالأنساسها@حارت.

يه.الرأى



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

ضعيفأ،وكانمرفوعأ،شبيببنعمربهتفزد"الدارقطني:قال
قولهإ.منونافعصالمرواهماعمرابنعنوالصحيح
عنهقالالمسلي،شبببنعمرلضعفةضعيفإسنادهالحديثهذا

ئميخأكانالمسلبثبنعمر2/90:9المجروحين!"فيحبانابن
قلةعلىانفردإذابهالاحنجبمعنخرجحنىكثبرأبخطئولكتهصدوقأ،

شبيببنعمربهتفرد"الحديث:هذاعقيبالبيهقيعنهوقالروايتها،

ضعيفأ".وكانمرفوعا،هكذاالمسلي
فيه:متكلموهوالعوفي،عطيةأيضاإسنادهوفي

1/2العللافيالجامع"فيأحمدعنهقال 0 1لا1 ضعيف2(:ا2
2/1"المجروحين"فيحبانابنعنهوقالالحديثه، كتبةيحللا66:9

ونافع،سالمرواهماوالصحيح"البيهقي:قالالتعجبه،جهةعلىإلاحديثه
موقوفا،.عمرابنعن

المئسافعيطريقهومنالليثي،برواية(1675)الموطأ""فيمالكأخرجه:
5/2"الأم"في 5 6الوفاء6/ط.وفي7 معانيلشرحفيوالطحاوي5،0

3/6لاناراا العلميةط.4/37لدارقطنيوا)1144(،العلميةط.وفي4
7/3لبيهقيوالة،سالرا0ط(3999)و 69.

1لالرزاقاعبدوأخرجه: 2 4/3رقطنيلداوا5(،9 لعلميةا0ط8
7/3والبيهقيالرسالة،ط.(0004)و 6 الله.عدطريقمن9

طتق)يناقال:عمر،ابنعننافع،عناقوعبيد)مالك،كلاهما:
أوكانتحزةغيره،زوجاتنكححتىعليه،حرمتفقدتطليقتين،امرأتهالعبد
موقوفأ.1(1)حبضتانلأمةاوعدةحيض،ثلاثالحرةوعدةأمة،

مالك.لفظاللمظ(1)

3/3الدارقطنيوأخرحه. 1 ابنطريقهوصالرمالفط.له@3(7)والعلحيةط.1
عنمالم،بنسلمطريقمن(1727)الخلاشاأحاديثفيالتحمق"فيالحوزي

تحت@ثصةكفت@ؤاقال:ا@الئبيئعنعسر؟اسعنسفع،عنعحريحابن

عرما.فوجاتكحخىلهقحللملنزيها،نئمنطبقبنفطلقط@لرجل،



الراويضب@فيالطعنبسب@الإعلالري@سناو:ملل
-

لمساعنالرسالةط.(3997)ولعلميةاط.4/38الدارقطنيوأخرجه:
نحوه.عمرابنعنونافع،

4/3لدارقطنياقال لرهذالرصالة:اط.(4000)وعقبلعلميةاط.9

عنعمر،ابنعنعطيقععنعيى،بناللهعبدوحديثالصوابهو

وسالمضعيف،عطيةأنأحدهما:وجهين،منثابتغيرمنكرجمتالثبي
عمرأنالاخر:والوجهرواية،وأصحمنهأئبتونافع

(1)
ضعيفشبيببن

.@أعلمواللهبرواتجه،يحنجلاالحديث

5"المهرةإتحاتو"3(،73له5/192الأمراشهتحفة"انظر: 9 6 /8

3و(10030) 0 0 / 9(11213).

تطلبقتان،اثصة@طلاق@مآ:عائنةحديتمنشاهدالمرفوعوللحديث

يصح.لاضعيفشمدولكةحيضنانا.وقرؤها

2(،080)جهمابنوا)9812(،وداوأبو@2(،2لطرميلدااأخرجه:

ط.فيولمحلأ/3الآنار"معانيالثرحفيوالطحاوي)2811(،والنرمذي

4لاالعلمية 6لا"الأوسط"فيوالطبراني1(،4 وابنالطبعتين،كلتافي(74

8/0الكاملا"فيعدي 4/3والدارتطني6،2 ط.ى..2)والعلمبةط.9

7/3لبيهقيوا2/50،2لحاكموالة،لرساا 69-37 0

4و لجوزيابنوا2،6

أسلم،بنمظاهرعنطرقمن(1725)الخلافاأحاثيثفيالتحقيق"في
عائثة.عنالقاسم،عن

شبخاسلمبنمظاهرحدثهمامثل"الحديت:مذاعفيبالحاكمقال

تلىلخهلحيمعينبنيحىعنهقالسالم،سسلمفيهضعيف.@مناثرالحديثومذا=

والمتروكونادالضحفاءفيالئانيد"وقالط،نجيالدصري.بروايةط7للاه
دكرهمدل@الحرير"عبدبنالملكدحبىومو:حرلجوابنضعيشه."كا(.5)

6السللشن،:"كبفيالحراتيفرعةوأبو)71(،المدلينا"كتابهفيالشاتي 9

(3)رقمحاشيةانظرقبيحأ.تدليسأيدل@بانهالدارقطنيصرعفهعنحن؟وتدلهأ.)

4/5الكسا@اعلى@تهذبالتحليقمن 62.

حطأ.وهرلحك@رو"الحلمية.ط.في(1)

الرسالة.ط.فيالحديشا"كلمة:نردلم(2)



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

الحديثف@ذابجرحمئايخنامتقدميمناحديذكرهلمالبصرة،أهلمن

المخزومياسلمبنمظاهرفيهإذفلك،فيوهموقديخرجاط،ولمصحيح،
ضعبفوهو

لاغريب،حديثعائثة@ديثالحديث:هذاعقيبالترمذيقال

العلمفيلهنعرتلاومظاهرأسلم.بنمظاهرحديطمنإلامرفوعألعرفه
الحدبث!.هذاغبر

4/4الدارفطنيوقال أبولاحدنناالرسالة:ط.(4004)والعلمية.@0
عاصمأباسمعتقال:إسحاق،بنمحمدحدثناقال:النيسابوري،بكر

بكرأبوقالهذا،مظاهرحديثمنأنكرحديثبالبصرةلي@يقول:
هذا@.خلافالقاسمعنوالصحيحالنيسابوري:

كمالأمةعنسئلأنهالقاسمعننلكعقبالدارقطنيأخرجقلت:
@البيئعنأبلغكله:فقيلحيضتان،وعدتهااثننانطلاقهافقال:تطلق،

لا.قال:هذا؟في

الضعفاط"فيالعفبليوفال@،مجهولحديثدالموعفبه:داودأبوفال
1 4 1 / (2)جميعأ"مظاهر:عنلحديثينذكرهعقب2

عنإلامحفوظينكبر

1المنير@8/البدر"فيالملقنابنونقلهذا"،مظاهر 0 عاصمأبيكلام1
تحفة9فيالمزيوقالالرازي!،حاتمأبوفالوكذا"وفال:المتفدم،

أنهأبيهعنأسلم،لنزيدبنأسامةروى":(17555)6لما/11الأشرافملأ
بنوسالممحمدبنالقاسمسألأتهفأخبرهالأميرفأرسلابيه،عدجالسأكان
اللهكتابفيلي@هذاإنله:إقلله:وقالاهذا،فقالانلك،عناللهعبد

الحدي@أنعلىفلكفدلالمسلمونإ،بهعملولكنالله،رسولسنةولا
محفوظه.غيرالمرفوع

1ولالكساال@ي@ت@وا)1122(،*6ولالكير"دالتاريخةالطر(1) 3 5،)9066(
1"/4لاعدالااو@ميزان 3(2086).

غلط.ومودحممأاالمطبوع:دي(2)



الراويضبمدفيالطحنبسيباجملالريمشاك:محلل
-

16الأشرافمهتحفة"وانظر: 97 الرايتانصبو")55571(،6لما-1/
0ما-/8المنيرأ)البدرو3/03،0 17/4المهرظإنحاتو"2،1 7 0

4الحبير!التلخيصو")43622(، 5 7 .(1602)عقب3/

عنمه،إلاالحدبثيكونولابحديث،@حياناسيء@لحفظوينفرد@

بنمحاويةعنسعد،بنرشدينروىماسثاله:بذلك،@لحديثفيضعف

:@اللهرسولفالفال:@بهأمامةأبيعنسعد،بنراشدعنصالح،
ولوفيوطعمهربحهعلىفلبماإلاشي،،بنخسهلا@لماء@ن9

اللهعبد)مسندالاثاراتهذيب"فيوالطبري)125(،ماجهابنأخرجه:

الكبير""فيوالطبراني1(،770)و(701للاالخبر717-617عباس(:ابن
لحدبط،اط.(74ولهالعلميةط.(744)لهلأوسط!،ا"وفي(7503)

1/2والدارقطني 1/2والبيهقيالرسالة،ط.(47)والعلميةط.8 وابن5،9

به.سعد،بنرشدينطريقمنا(ل@"التحقيق"فيالجوزي

إلاالخدريسعيدأبيروايةمنالأولبشطرهصحيحالحديثهذا

فقالبالإجماع،عنهواستغنواالعلماءضغفهالاستثناء-وهوالثاني-الئطرأن

2الدارقطني 8 صالح،بنمعاويةعنسعد،بنرشدينغيريرفعهدلم:1/
1/2البيهقيوقالبالقوي!،وليى النوويوقالقويا،كيروالحديث":60

الرايتهنصبفيإالزيلعيوقالضعفط،علىاتفقوا":1/36"المجموع"في

جزم"وو:2/5@فيض9فيالمناويوقال@،ضعيفالوسنده:1/95

نفسمعماجهابنشرحفيومغلطايالعراقي،الحافظمنهم:جمع،بضعفه

سعدإ.بنرشدينمنهم:الذينروانهلفعفضعيففقال:

طحم@،أوريحهلححلىةقرلهعلىتقتصرفاحيانأمتاينفبألماظالررايتجاع@(1)

أخرىرأحيالاميها!،تحدتشجاسةعارة..الولونطكلسة.لحدزياثةفيهاوأحيانأ
@القلين،.ميهالفط.

صحيحوالحديثمقال،منأحدمايخلولاتعديىطر@مىالحديتمذاروي(2)

.(2)"فعيانلهسندعلىتمليقيعدفلثفصلتوقدوضوامد-لطرت



-

@لفعالد@@لعللفي@لجامع

الحجاجأبووهوسعد-بنرشدينلفعفةالحديثضعفيئماقلت:
4والتعديلاالجرح"فيحاتمأبيابننقلالمصريء 6 4 /3(02 عن2(،3

حاتم:أبووقالحديثما،يكتبلاسعدبنلرشدينقال:معينبنيحيى
النقات،عنبالمناكيرويحدتغفلتاوفيهالحدبط،منكرسعدبنرشدين"

فيالنسائيوقالالحديئ@ا.ضعيف"زرعة:أبووقالالحديشه،ضعبف
فقدصالحبنمعاويةأماالحديثا.المتروك:(203)والمتروكون!الضعفاء9

4"والتعديعالجرح"في:حاتمابيابننقلكماأيضأ.فيهتبهلموا 3 8 /

يدلمتنهفيالحاصلالاختلاتنف@رشدين،حالمنقدمناهماوعلى
هذاأنإليهأشرتفكماالحديثماهذاحفظيضبطلمرشديغأنعلى

علىمصادر-منيديبينفيماأقف-ولمألفاظبأربعةعنهرويالحديث
مته.فيمضطربأنهالقلبفييثيرفهذاالألفافتلكتجمعرواية

2البيهقيفرواهتوبعقدرصديخأنإلا 5 9 /1-2 6 0

بنبقيةطريقمن

به.سعد،بنراثدعنيزيد،بنثورعنالوليد،

1/3الحبير(التلخيص1فيحجرابنالحافظقال وفيه":(3)اعقب1
فيهالطريقهذاأنإلابوصلهتفزدسعدبنرشدينأنزعممنعلىتعقب

فيالمزيعنهنقلهفيماالشائيقالعنعن،وقدمدلىوهوالوليدبنبقية
و)فاثقة،فهووأخبرناحدئناقال:إفا":(72للا3كلأا/الكمالاتهذي@"

أخذط.عمنئدرىلالأتهعه؟يؤخذفلافلانطعنقال:

عديابنفرواهيزيد،بنثورعنعمر،بنحفصالوليدبنبقيةوتابع
2الكاملا"في 8 6 1/2والبيهقي3،/ 6 0

بنئورعنعمر،بنحفصطريقمن
به.سعد،بنراسدعنيزيد،

الجرح"فيكماحاتمأبوفيهقالعمر،بنحفصفيهانإلا
لي@@زرعة:أبووقالالحديئط،ضعيف":(77له3/931والتعديلأ

الكاملا"فيعديابنوقالط.بشيلي@9معين:بنيحيىوقالبقويإ،
كلها،وأحاديئهالحديث،منفكرتماغيرهذاعمربنالولحفص:2ول/3



الرايضبمدفيالطعنبسب@الإع@دلري@سناو:محلل
-

أقرلهما.الضحفإلىوهوالسند،منكرأوالمتن،منكرإما:

المتابعات.لتلكقيمةلاإذسعدبنرشدب@إلىالحديثيرجع

2الدارقطنيفرواهعليه،اختلفقدضعفهعلىسعدبنورشدين 7 / 1

(13)"التحقيق"فيالجوزيابنطريفهومنالرسالة،ط.(45)والعلميةط.

عنسعد،بنراشدعنصالح،بنمعاويةعنسعد،بنرثدينطريقمن

ثوبان.مسندمنفجعلهيث@.اللهرسولمولىثوبان

9فيالطحاويرواهإذمرسلا،الحديثهذاوروي
معانيسرح

الاثاردا
(1)

1/1 2والدارقطني2(،للاعقبالحلميةط.وفي6 8 / العلميةط.1

سعد،بنراشدعنحكيم،بنالأحوصطريقمنالرسالةط.(4ولا(4وللا

مرسلأ.
أتهنلثثيهالأحوصباضطرابمعلولفإنهإرسالهعلىالحديثوهذا

2الدارقطنيعند@رواهتقدم،كمامرسلأرواه 8 / ط.(50)والعلميةط.1

سعدبنراشدفقرنعلبهما،موقوفأسعدبنصراشدعونأبيعنالرسالة،

إنثمسعد،بنراشدعنأرسلهأنلعدكلامهمامنالمتنوجعلعود،بأبي
1الكمال،تهذيب@@فيالمزينقلفقدفيه،تكغقدالأحوص 5 7 / 1(281)

معينلنيحيىوعنشيئا@ا،حديئهيساويلافيه:إقالاتهأحمدالإمامعن

:(62)والمتروكود"الضعفاء"فيالنسائيوقالط،بئيدالي@فيه:قوله

.@شاميضعبفإ

1/2البيهقينقلهفيماالئافعيوقال تغيرإذاأتهمنقلت:وما60:9

أهليثبتلاوجهمنجميهتالنبيئعنيروىنجساكانوريحهولونهالماءطعم
خلافأ".فيهبينهمأعلملاالعامةقولوهومئله،الحديث

رواهحديثعنأليوسألت":(97)لاالعللدافيحاتمابيابنقال

قالقال:سحد،بنراشدعنحكيم،بنالاحوصعىيون@،بنعيسى

علىتحليقة"وانظر.بماتحتجونولاالمنقطع،تثتودلاوأنتمنقطع،دمذاوتال:(1)

3حاأبيلابنالعلل
.23الهاس.عدلاس"



-

يللفعائد@لعلل@لجامعفي

ابي:فقالولوساطعمهعليهغلبماإلا@لماءينخس@الاع@:اللهرسول
لي@ورشدين@حح@،النبيئعناما@يأبيعنةيقولسعد،بنرشدينيوصله
(1)مرسلأوالصحيحبقوي،

".

@يعديابنوقال
عنيوصلهلي@الحديثالاوهذاك@782:"الكامل"

عنصالح،بنمعاويةعنسعد،بنرشدينورواهعمر،ب@حفصإلاثور

معحكيم-بنالأحوصورواهأيضا،موصولاأمامةابيعنسعد،بنراشد
أماض@.أبايذكرولامرسلأ،عيهنهالتيئعنسعد،بنراشدعنضعفه-

المنير"البدر@افيالملقنابنعنهنقلهفيما@العلل@@فيالدارقطنيوقال
1/0 4 0 عنصالح،بنمعاويةعنسعد،بنرشدينيرويهحدياالاهذا1

بنراشدعنفرواهحكيم،بنالأحوصوخالفهمرلوعا،أمامةأبيعنراشد،
قوله،راشدعنالأحوص،عنأسامة:أبووقال.@كالبيئعنمرسلا،سعد
الحديثيئبتولاالدارقطني:قالراضدأ،بهيجاوزولم

1/2البيهقيوقال بنالأحوصعنيون@،بنعيسىورواه":60

عنأسامفأبوورواهمرسلأ،@التبيئعنسحد،بنراثدعنحكيم،

عونأبيعنالأحوص،
(2)

قوي،غبروالحديثقولهما،منسعدبنوراشد
أعلمواللهخلافا،بالنجاسةتجرإفاالماءنجاسةفينعلملاأناإلا

عن(47)عقبداالدارقطنيعلىالمغنيلاالتعليقفيالطيبأبوونقل

تضعيفهعلىالمحذنوندلاتفققال:أتهالنووي

4المنبر@1/البدر"فيالملقنابنوقال الاستئناءأن@افتلخص:01

وضعيفمرسلبينمالأئهبه.الاحتجاجيحللاضعيف،المذكور

تهذيب"فيالطبريرواهجبلبنمحاذحديثمنشاهدالحديثولهذا

أعلم.وافهأصح،للمرصولبالنةمدا@نماللوسل،تصحيحنهيمهملارهنا(1)
أليلابنالعللعلىتحليقةمحققاقالعون@ابن"ةبلىالحيهفي،@سننليتصحف(2)

2حماتم! فىالدارتطىعدالروايةومذهابنا،@الهقيا:لس@طبوعة.40
بالأصلكالديلياوفيها(ست



الراويصب@دفيالطعنبسببالإعددلل@صناك:@لل
-

خالدةعنثور،طريقمن(1075)الخبرعباس(بناللهعبدلحسندالائارا

طحمهيتغيرلمالماءوجدناإناالله-طرسولأمرنا"قال:حبلبنمعاذأن

ونثربمنهتوضأأنريحهولا

فيهالإسنادفهذامقويا،شاهدأيكونأنيرقىلاالطريقهذاانإلا

منيسمعلمولكنهالجماعتعلهروىالكلاعيمعدادبنخالدإنإذانقطح،

يقول:أبيسمعتا(.إ)ممه"المراسيلفيإحاتمأبيابنقالجل،بنمعاذ
يسمعلممرسل،جبل،بنمعادعنمعدان،بنخالد

ببنهماكانوربمامه،

الفقهاءوأنضعيف،الحديطهذافيالاستثناءأنيتبينتقدمماعلى

الماءأنبينهمخلا@لاب@ةالحدبثهذاعلىلاالإجماععلىاعتمدواإئما

1المجموع،"فيالنوويقالينجس،ريحهأولونهأوطعمهتغيرإذا 63 /1:

فغيرتنجاسةفيهوقعتبذاالكثيرأوالقليلالماءأنأجمعواالمنذرابنقالإ

أصحالنامنجماعاتكذلكالإجماعونقلنجس.فهوريحأأولونأأوطعمأ

آوفاخاتغتراتغيركتيرأ،أوقليلأراكدآأوجاريأالماءكانوسواءوغيرهم،

بالإجمعنجس@كلهريحصاولونهأوطعمهيسيرأ،
3المنير!البدر"عللهوبيانالحديتتخاريجليانظروللفائدة 93 /1-

1"الأسرافتحفة"انظر: 3 / 1/2الزوالد@امجمعو"س(،60)4 1،4

1/3المنير،البدرو" 1/1لحبير"االتلخيصودا9،9 2 فيالدرايةو")3(،8

3/3المهرقالاإتحاتودا1/5،2داالهدايةأحا@يطتخريج .(2وو1)0

@لمخصوص:@لتضعيف

@مورضعبف.الثبوخبعضفيأنهإلاقويأ@لر@هييكونوقد@
بنالعزيزعبدروىمامثاله:الر@هي،ذلكعنرو@يتهفيعليهطرأت

كانقال:عمر،ابنعننافع،عنعمر،بناللهعبيدعنمحمد،

كتفيه.بينعمامتهسدلاعتمإذاكن@الئبي



-

يالععائد@لعلل@لجامعفي

1/3الطبقات!دافيسعدابنأخرجه: 1للاوالترمذي5،2 وفي(73
حبانوالن3/2،1الضعفاء""فيوالعقيليبتحقيقي،(117)له"،الثمائل1

501)الكبير"@@فيوالطبراني)7936(، بمف@ماالبيأخلاق@افيالثخوأبو4(،3
ط.(5837)والعلميةط.(1562)"الإيمانشعب"فيوالبيهقي3(،41)

11/2بغداثاتاريخ"فيوالخطيبالرشد، 13/1الغربط.وفي93 7،6

به.محمد،بنالعزيزعبدعنطرقمن(3110)و(3109)والبغوي

ىقووغريب!،حسنلأالمجامع:فيالخرمذيعقبهقالالحدي@هذا

)7936(،حبانابنصحيحعلىتعليقهفيالأرلؤوطشعيبالثخإسنا@ه

7الصحيحة"الألبانيالعلامةوصححه 1 بضعفوعنواوشواهدهطرقهبكثرةلما7

لملألبانيوالارنؤوطاأنةوأرىالمتا@عات.فذكرواالدرا@رثي،عنرواهمن
منوفيهالدرا@رثيمحمدبنالعزيزبعبدمحلولفهوعلتهإلىينتبها
علتان.الوجههذا

بناللهعبيدعنروايتهفيالدرا@رثيضعفأحمدالإمامأنالأولى:

حديثقلبوربما"طالب:أبوعهنقلهفيما@قالحاصفالعمريعمر

الجرح1عمرإ.بناللهعيدعنيرويهاضحيف()وهوعمربنال@هعبد
5/6والتعديى" عمربناللهعبيدعنداحديةالشائي:قالولدلك(1833)64

4/5@االكمالداتهذيبمكر" 2 4هله9

فيالعقيلينقلفقدالحديثهذافيالصحيحأن@لثانية:
2الكير"الضعفاء" 1 الله:عبدلأبيقيلقال:محمدبنأحمدعن3/

كانأنهةجمج@النبيئعنعمر،ابنعننافع،عنالله،عبيدعنيرويالدراوردي

دا.موقوف@هذالأإتماةوقالآبيوأنكرهفتبسم،خلفه،منعمامهيرخي

(25357)شيبةأبيابنأخرجهماأحمدالإمامإليهذهبمايؤيدومما

الترمل@ه.حامع"علىتحليقه@يبئاللكتررعته@لىبةوكنا@(1)
ى.االهالتقريبه@"يخحطئعيهرهكتبسيحدتكادصدرق@ومو.(2)
أعلموالئ@وممأيكردوقدالمطوع،فيمكلا@رلت(3)



الراويص@بطفيالطعنبسبباجكللدلر@المنافى:علل
=

4/1لالاالطبقاتفيسعدوابنأسامق@أبيعن 3 )أبوكلاهما:وكيع.عن1
بعنم،عمرابنكانقال:نافع،عنعمر،بناللهعببدعنووكيع(أسامة،

كتميه.بي@ويرخبها

1"الطبقات"فيسعدابنةأخرجهماوكذلك 3 2 / بناللهعبدعن4

شاربمعيحفيعمرابنرأيتقال:الحاطبي،إبراهيمبنعتمانعننمير،

خلفه.منويرخيهاويعتم

للمتابعة.يصلحلاضعيفمتايعمحمدبنالعزيزعبدولحديث

زكرياحدثناقال:)213(،مااكالنبيأخلاق"فيالثبخالوأخرجه:

قال:معشر،أبوحدثناقال:كامل،أبوحدئناقالا:رسته،وابنالساجي

عمر:لابنقلتقال:السلام،عبدأبوقال:الحذاء،خالدحدثنا

ويغرسهارأسه،علىالحمامةكوربدبىقال.يعتم؟اللهءطرسولكانكبف

فلك.يفعلعمرابنوكاننافع.قالكتنيه،بينلها@ؤابةويرخيورائه،من

عنهقالمحهول،وهوالسلام:عبدأبوالإسنادهذافيالضعفووحه

9/4لابنه"والتعديلالجرح@افيحاتمأبو 5 وكذا"،مجهولهو")2،91(:3

ميزانفيالذهيوقال)626(،"والمتروكونالضعفاء"فيالدارقطنيجقله

5"الاعتدال 4 8 / فيحبانالنلهوترجم@،يعرتلا1(:إ0384)4
1المجروحين!" 5 3 حديثيثبهلاماعمرابنعنيروي"وقال.3،/

."بهالاحتجاجيجوزلاالأئبات،

9فيالهيثمياورثهوالحديث
5/1الزواثد"مجمع 2 0

أبيطريقمن
@ا@رجالهوقال:الأوسطأ،"فيللطبرانيوعزاهعمر،ابنصالسلام،عبد

وهو@ه.السلامعبداباخلاالصحيحرجال

بالنقة!يصفهفكيفمحهولالسلامعبدأبافإننظر:فيههذاالهيثميوقول

أعلم.واللهموقوفا،عمرابنعنصوابهالحديثأنوتبين
5/4"الأشرافتحفة9انظر: 9 9/2المهرظإتحاف9و)1308(،6 3



-
@للفعائد@لعللفي@لجامع

ل@به،أنسعنقتادفعنحازم،بنجريرروى@خر:مثال@
قبيعةكانتقال:

(1)
فضبما.منعحيهرواللهرسولسيف

وأبو)7542(،لدارميوا1/37،8"لطبقاتادافيسعدالنأخرحه:
16)لترمديوا2(،583)وداد وير(91

بنحقبقي،(501)له"،ئللشماا9
ط.(9727)والعلمبةط.ها(ا3)لهالكبرى@ا،9وفي8/912والنساني

الأخيار@اتحفةوفيإ(1400)الاثار"مشكلداشرحفيوالطحاويالرسالة،
1الكبير"الضعفاء"فيوالحقيليي@624(، 9 9 @االكامل"فيعديوابن1،/

2/3 4/1والبيهقي)514(،@ا@النبياخلاق"فياليخوأبو4،6 4،3

لهالمختارلا،النبيشمائلفيوارلأدا9وفي(26وللاه(2655)والبغوي

3المخنارماادافيالمقدسيوالضياء)678(، 4 7 / عنطرقمن(2375)6

به.حازم،بنجرير

ضعيف.دالإصظهذاأنإلاغريبحسنحديث@اهداالترمذي:قال
بناللهعبدقالفناثه،عنحديثهفيضعيفألهإلاثقةكانو)نفجرير
(2)أحمد

بأس،بهلي@فقال:حازم،بنجريرعنمعينبنبحيىسالت"ة
هوثيء،لي@فقال:مناكير.أحا@يثأن@عنفتاثق،عنيحدثإنهفقلت.

شرح"فيرجبابنعنهنقلهفيماحنبلبنأحمدوقالضج@الا،ةقتاثةعن
2/6"الترمذيعلل 24-6 2 78مم@7-/2وعرط.6 لأكانهمام:ط.5

حديثهكأنأيضأ:إوقال"بواطيليسندهاقتادةعنأشياءبالوهم-يحدثم-

رجبابنوقالأشياءدا.ويوقفأشياء،يسندالناس،حديثغيرقتادةعن

ويحيىاحمدعليهأنكر)وقدالمتقدم:معينبنيحيىلكلامنقلهعقب
ع@يىالثبيصأن@،عنقتاثة،عنيرويهامتعدثةأحا@يثالأئمةم@وغيرهما

دوقالتىالئرمةمىالسي@:وقبجة"3ها/10السةادثرحديالعويقال(1)
صالمقص،.-

الحامعليالكلاموقد@رد(650)8"/2"الرحالومعر@ةالعللثيالحامع"أطر:(2) ا/الكمالاتهدب@صوالاسنقلناهوقدحل،ب@أحمدهوالسانلوكانمشوهمأ
4 4 1/3الاعتلالهدميرأدرا@طر.9(،8للا4 93(1461).



الراويصبصدفهالطعنبسببابكلدلنا،:ر@ال@علل
=

توضأالذيفيالإسنادبهذاحديثهفمنها:أسندها،مراسيلبعضهاأنوذكروا
سيفقبيعةفيحديثهومنهاةالماء،يصبهالملمعةقدمهعلىوترك

عح@النبي
.@فضة...منكانتأنها(1)

المتا@عاتهذهكانتو)نقاثة،عنروايةفيتوبعحازمبنجريرلكن

علل:تخلومنلا

عنقتادة،عنهمام،عنرويوهكذا)1961(:إعق@الترمذيقال

حازم.بنجريرهمامتابعفقدلاأن@
1/3الطبقات!دافيسعدابنأخرجه: وفي8/912والنساثي7،8

فيوالطحاويالرسالة،ط.(9727)والعلميةط.لما(ا3)له9،الكبرى"
ب@عمروطريقمن(4267)الأخيار"لاتحفةوفي(1399)الاثارأمشكلشرح"

به.يحىبنهمامعنعاصم

المزيعنهنقلهفيماقالإذةعاصمبنعمروبتفرداعلهالنسائيأنإلا

همامعنرواهومامنكر...حديثوهذا":(1146)/1الأشرات!تحمة"في
."عاصمبنعمروغير

عنأبا@اودسألت)736(:إ"سؤالاته"فيالاجريعبيدأبوقال

ل@36(:فيوقاللحديثه،،أنثطلافقال:الكلابي،عاصمبنعمرو

الحوضيفقدمهمام،فيوالحوضيعاصم،بنعمروعنثاود:اباوسألت"
."حديثهلتركتعاصمبنعمروتطمنفرقيلولابندار:قالوقال:

به.انى،عنقتادفعنفرواهعوانةأبوأيضاوتابعه

"فيالطحاويأخرجه:
تحفة"وفي(13لعاالاثارامكلسرح

هلالطريقمنم@/3المجروحينادافيحبانوابن)7624(،نجيلالأخيار@

فيحبانابنذكرهضعيفوهلالعوانة.أبيعنالحنفي،يحيىابن

مسام.طليالعبارةمدهتدكرلم(1)
.(5055)التؤسه1شيءاحفطهفيصدوتوهر:إ(2)

.(731لاالالنقرسه3وربسانفةوهو(3)



-
@للفعائدالعلل@لجامعفي

يجوزلاروايته،قلةعلىكثيرأيخطئكان"وقال:3/8،7@االمجروحين@ا

يحيى.بنهلالوعلتهاأيضامعلولةالمتابعةفهذهانفرثا.إنابهالاحتجبم

وثلي@تصح،لاأن@عنقنادة،عنالمنصلةالروايةنف@العموموعلى
الدستوائيهثامأأنذلك

سعيدسعنقتادة،عنرواهإذجريرأثخالف(1)

مرسلأ.بهالحسن،أبي
2(،584)ثاودوأبو1/37،8"الطبقات"فيسعدابنأخرجه:

8/2والنساليبتحقيقي،(106)طهالنبيشمانل"فيوالترمذي 1 وفي9
9فىلهالكبرىلأ،لا 4/4والبيهقيالرسالة،ط.(972ولهالعلميةط.(81 31

به.الدشوائي،هامعنطرقمن

تابعهأحدأعلمتوما"قال:أنهقتادةعن(2هلل@عقبداودأبوونقل
بنشحبةتابعهبلبههثاميتفردولمذلك،.علىالحسن-ابيبنسعيدأي:-

1/1الكبير!الضعفاء"فيالعقيليقالإذةالحجاج وهثامشعبةدرواه:99
طريفبننصروكذلكمئله!.الحسنآبيبنسعيدعنقتاق،عنالدستوائي،

العلل!فيالجامع"فيأحمدالإماموقالعللهفيالدارقطنيذلكفكركما
1 0 3 / إلىطريفبننصرواسمهجزيأبوجاءةقالعفانعن":(303)1

قال:أن@،عنقتاثة،حدئناةجريرفقاليحدئه،لإنسانيشفعحازملنجرير
حدثاهماواللهكذب،جزي:أبوقالفضة.منعي@ال@هرسولسيفقبيعةكانت

يحني:جزي-أبيقولداوهوةأحمدقالالحسن!أبيبنسعيدعنإلاقتادة
الحديثفاهبهذاطريفبننصرأنإلاجرير".وآخطأأصا@-

منهم:المرسلة،الروايةترجيحإلىالحديثعلماءمنعددذهبوقد

@يالناسأروى@ركان:(1903)التفاشهمعرثة@فيالعجليقالتبت،نقةوهو(1) تهذب@وانطرةكيرا.أبيبروجيىسليان،بيبن(وحمادقتاثفعنثلائة.
7لهولابقريبما)7717(،7/504الكمالا 29)

4/2الرايقهلهمصليالزيلعيفكر@لك(2) 32-2 بننصر1الراية:نصصفيوقع.33
تصحيف.وموطري@ا

8/5يل!والتحدالحرح1و)5532(،7/904الكيرهدالتلريخا@طر:(3) 33(1392).



الراويضبمدفيالطعنبسببابثح@ر@سنا،علل
-

هامخالفه":(2458)عقبقالإذوالدارميمر،كصاحنبللنأحمد
أتهالناسفزعمالحسن.أليبنسعبدعنقتاثةفقال:الدستوائي،

عنابنهسألهإذ(938)لابنهلماالعلل@افيكماالرازيحاتموابوثا،المحفوظ

إئما"ففال:عمرو،بنال@هعبدعنالحسن،ابيبنسعيدعنقتادة،حديث
بلامرسلاك@...اللهرسولشفليعةكانفال:الحسن:أبيبنسعيدهو

بنسعيدحديثأقواها".(2585)عقبقالإذداودوأبوعمرو"،بناللهعبد

الحسنأبيبنسعيدحديثعقبنقلكما@اضعافكلهاوالباقيالحسن،أبي
علىيدلوهذا@فلكعلىتابعهأحدأعلمت@اوماقال:أتهقتاثةعن(2هلل@
يسمعلمقتادةأن

الحسن.آبيبنسعيدعنإلاالحديثهذا

فيالمزيعنهلقلهفبماقالإذةالنسائتالمرسلةالروايةرجحوكذلك
1/5الأشرات!تحفةإ 2 1للأ5 قتا@صةوالصوابمنكر،حديطوهذا9:(14

1سنهفيقالإذأيضاوالبيهقيلأ،الحسنأبيلنسعيدعن 4 3 بهتفرد":4/

عقبأيضاوقال"محلولوالحديثأن@،عنقتاثة،عنحازم،بنجرير

حجرابنوقال"،المحفوظ...وهومرسل،وهذا"المرسل:للحدبروايته

1/2الحبير"التلخيص"في 1 عنقتاثة،عنهتام،طريقلالومن:(50)0

وأبووالنسائي،داو@وأبوأحمد،ورجحهمرسلا،الحسنأبيبنسعيد

."لبيهقيوارمي،لداوار،لبزاواحاتم،

نقلهفيماقالإذأنى،عنالمتصلةالروايةرجحقدالقيمابنأنإلا

7/2المعبوثاعون"صاحبعه ةمحفوظأنسعنقتادةحديتإن50:9

قتاثة،عنرواهوالذيأن@،عنقتادة،علىوهمامحازمبنجريرلاتفاق

مقدمأكانو)نوهنامالدستواثي،هامهومرسلأالحسنأبيب@سعيدعن

ا.بدو@ااتفقاإناوجرير،همام،فليسقاثضأصحابفي

الأصح،هيالمرسلةالروايةأنجليااتضحتقدمماخلالمنتلت:
مرتكماالمتقدمين-منالحديثاصحابجهابذةعليهاستقرالذيوهذا

ابنمئلالمتأخرينعلماءصخالفهممنخالفهمو)نأقوالهمءإلىالإشارة

ابنإليهفصبماآماوضبطهم،وتحريهماطلاعهملسعةونلكجملق.القيم



ئدلفعا@ا@لعللمعفيلجا@

إلىالإشارةمرتكماضعيفةقتادةعنجريرروايةلأنثمحموظفغيردعأف@القيم
لانثضعيفهمامإلىالإسادوانالنساني،اعلهاهماممتالعةأنكمافلك،

خالفقديحيىبنهمامفيبقىصحتو)نوحتىليه،متكلمعاصمبنعمرو

ومنشعبفقلمنتوبعألهكماقتاثة،أصحابفيمقدموهامهثامأ،

دلالةيدلوالذيداود،أبوعنهنقلهالذيقتالةقولالمرسلالحديثمرجحات

الحسن.أبيبنسعيدمنإلاالحديثهذايسمعلمقنادةأنعلىواضحة

داودأبوأخرجهإذآخر،وجهمنأن@عنالحديثهذارويوقد
عنسعد،بنعثمانعنالعنبري،غسانآبيكثيربنيح@ىطريقمن(2585)

هذهأقوى)5852(:إعقبأبو@اودقالضعيف،وهذابه،مالك،بنأص

فيهوالحديثلأ،ضعافكلهاوالاقيالحسن،أبيبنسعيدحديثالأحاثيث
يحيىسمعت"المديني:بنعليقالضحبفوهوالكاتبسعدبرعثمان

وعنعنطيرويممنيحجبفجحلالكاتب-سعدبنعئمانلهوفكر-

وقال"،لينزرعة:اأبووقال@ابذاكليى"عه:قالئهامعينبنيحيى

بالثقةإلي@مرة:إوقاللما،بالقوييى@الشالي:

بنسهلبنأمامةأبيحديطمنتاهدوللحديث

59)لها@برى@،وفي!8/912ئيلثسااخرجه:أ لعلميةا0ط(81
لة.لرساا0ط(9727)و

1/2الحيراالتلحيص9فيحجرابنقال 1 .@صحيحإسناده":(50)0

وفاةقبلولدالأنصاريسهلبنأسعدوهوامامة،أباأنإلا@قول:

عنىرووقدلأمه،جدهباسموسماهفحنكه@ت،للنبيبهوأتيلمج@الثبيئ

في(2812)الاستيعاسالا"فيالبرعبدابنوعدهأرسلهاأحاديق@روالنبيئ
التابعين.كبار

ل@38(،6/931@والتمديلالحرح1و4(،12)للنساتيوالفروكوش@الالصعماءالطر.(1)
3/3"الاعدالبزانو@ 4(5511)

1/1دالإصابقاا@طر.(2) 5 كأ.ا1)0



الراويضبمدفيالطحنبسببلابكل@ناو:ر@محلل
-

أعلم.واللهوفاته،بعدلجرالنبيسيفرأىولعله
بالمخالفة.معلولالحديثهذاإنثم

4/4البخاريآخرج:فقد صديوهوأمامة-آبيطريقمن(2909)7

لاوالذهبس@وفهمحليةكانتماقومالفتوحفتحلقدقال:أثهعجلان-ابن

والحديد.والائكالعلابيئحليتهمكانتإتماالفضة،

1/5الأسرافههلأتحفةوانظر: 2 1يلا4 /12و(1425)وا/326(41

1 8)ملا83 4/2الرايتهنصبوإ1(،6 32-2 /2الحبير!التلخيص@و@3،3
2/1المهرظإنحافوا5(،0)012 7 9(11 .(822)"الغليلإرواءوأ0(،5

بزد@دهذاومعوضبطه،حفظهفيمقدوحاالرسيكونوقد@
الأعمش،عنشريك،روىمامئاله:مخصوصينشيوخفيضعفه

الله-@ت:رسولقالقال:ز@به،أنىعنالحسن،عنالرقاشي،يزيدعن

دوطاا.غنىولابعده،فقرلاكنىالقر@ن@ا@ن

والبيهقىي@37(،الكبير"9فيوالطبراني)3772(،يعلىأبوأخرجه:

42)الإيمان،دشعبفي 2ويلاالعلمية.@(61 طريقمنالرشدط(37
الإسناد.بهذاشريك،عنإسماعل،بنحاتمعنعتاد،بنمحمد

كماثاودأبوفقاللبه،تكلموقدا@ععبدبنشريكفيهالإسنادهذا

ابنوقاللما،الأعمشعلىيخطئئقةداشريك:(91)"لاجرياسؤالات@في

وليمنذحفظهتعيركثيرا،يخطئ)صدوق:(2787)"التقريب@فيحجر
بالكو@ه.القضاء

يطمتنممااليئ،فلكعنروايتهيرللراويأحطاءتمةأنالبحثبعدينو(1)
و@والمروي،الراويحالعلىواقعيةأ@ل@الحلبتلأنمةالأحكامتلكأنع@القكل
لنلهالديالجهدسصفلكلييئنلكوصجرانآ،تطلقالأحكامتلكتكن

شبخكلعنمروبانهليالنظر3عسحصأ،الراويمروتفيالنظرلحيالمحدثود
ثيالمحدغردبذلهماأننحرمفلكوبحدالأثا-وكيميةالتلقي،وطريقةحصوعأ،

البثر.يشطيحهماعايةموعليهاالدخبلمنالةتنفية



-

ئد@الف@العلل@لجامعفي@

ووصله.الأعمشعنالحديطهذاروىشريكأفإننقدمماعلىزد

)التفسير((5)سننهفيمنصوربنسعيدعندفرواهمعاويقطأبووخالفه

مرسلا.الحسنعنالرقاسي،يزيدعىالأعمش،عن

بنيحيىسئلفقدالأعمش،لحديثالناسآحفظمنمعاويةوأبو

03)7/133والتعدي@،الجرح"فيحاتمأبيابنلقلهفيمامعين عن(61

الضرير"،معاويةأبووسعبة،سفيان@ابعدفقال:الأعمش،أصحابأثبت
333العلل!فيالجامع"فيأحمدالإماموقال / معاويةابو":(5722)1

وقالجيدأ@،حفظايحفظهالامضطر@الأعصئ@حدبثغيرفيالضرير

أبو@رواه@:(27للاعقيبالشهاب!دامسندفيالقضاعينقلهفبماالدارقطني
أشبههماوهومرسلأ،الحسنعنالرقائي،يزيدعنالأعممئ@،صمحاوية،

."ابلصوبا

اختلففقدمعاوية،لأبيومخالفتهحفظهقبلمنشريكضعفومع

بماسقاطعنهورويسنده،فيالحسنبإثباتإسماعيلبنحاتمفرواهعليص
2الكامل،9فيعديابنأخرجهإذالإسنادثمنالحسن 5 /2 طريقمن6
صيزيد،عنالأعمش،عنشريك،عنحاتم،عنعاد،بنمحمد

بعله،فنىلافنى،فهوقرأ@لقرتنللمنقال:يفهاللهرسولأنز@ه:أن@
دوض@.فقرولا

واضطرب.خالفثريأسدهمنالحسنبإسقاطوفلك

يصح.ولااخروجهمتصلأصالحديثرويوقد

13/1بغداد"لأتاريخفيالحطي@أخرجه. 14/5الغربط.وفي6 4 2

بناللهعبدأبوحدثناةقالالبرمكي،إبراهيمبنأحمدبنمحمدطريقمن
المقرئ،خالدبنالليثالحارثأبوحدثناقال:الكسائي،يحيىبنمحمد
العلاء،بنعمروأبيعناليزيدي،المباركبنيحيىمحمدأبوحدثناقال:

عنالحسن،ص

لهنقفلمالرمكيإبراهيماحمدسبنمحمدفيهمعلولإسنادوهذا



الراويضبمدفيالطحنبسببابحلدلر@سناو:محلل
=

مجهوللالصغيرالمعروفالكسائييحيىلنومحمدترجمةعلى
الحال

قبيصة،حدثناقال:الوكيعي،عمربنأحمدروىاخر:مئال@

قال:عبامى،النعنعطاء،عنجريج،ابنعنسفيان،حدثناقال:

أتهرأيتقرأالأاقال:فراعة؟أحسنالناسأئالتبيئ-سز:مشل

3"الحليةدافينعيمأبو 1 7 دافوائدفيالنقاشسعيدوأبو3،/

الإسناد.بهذاالوكبعيعمربنأحمدطربقمن(5)العرافببى"

ابنعنالثوري،حديتمنغريبحديت@اهذاعقبهنعيمأبوقال

قب@صقه.عنعمر،بنأحمدبهاسمردعطاءعنجريج،

تضرهولارجاله،وعدالةلاتصاله،الصحة؟ظاهرهالإيسادهذاقلت:

الثوريعنقبيصةروايةفيأنإلاعطاءعنلأتهاجريج؟ابنعنعنة
6"الترمذيعللداشرحفيرجبابننقلفقدكلاما، 6 9 / /2وعترط.2

8 1 حديثفيإلاثقةهو9عنه:قالأتهمعينبنيحيىعنهمام،ط:1

تقةكاند@قال:أتهشيبةبنيعقوبعنونقلالقويإ،بذاكليسالوريسفيان

يضعفمعينابنكانخاصقعسفيانعنروايتهفيتكلموافاضلأ،صدوقا

6/9@االكماللاتهذبفيالمزيونقلسفيانعه،عنروايته عن(5432)6

بنصالحعنونقل"،سفيانعنيعنيالغلط،كثيركان"قال:أتهأحمد

(2)

(3)

يعر@الكات،اللهعدألافريخ@بنإبرا-بنأحصدمحمدسيكودأنإلا

الحر@.ط.287/،8-بحداثأ@تاريحالطر.البرقالي،وثقهبالحكيمي،

4/6لفدادأالتارلخالطر: 6 العر@.@5

(83)سهققرالاالنقة!ومر.

9واتحريح!التحديللياالاجيالوليدألونقل 0 5
0

عنالقطان@سحيدبنيحىعن

ونقلممعتط،أقللملانن@سمعتهفاناعطاصأ)تالقلت.ينا"قال:جريح،ابن
4/5الكمالالتهذيبيرالمري 6 ثينرلنسمروقال:أئهأحمدعنممأا27)1

عطاط.ميالاسأثتجريجوابن



-

@الفعالد@لعللفيالجامع

يدلومماسفيان!منسماعهفيتكلمواأنهمإلاصالحارجلأداكانمحمد.

متصلا،تقدمكمارواهقدأنهسفيانعنهذهروايتهفيقبجصةضعفعلى

ابنعنسفيان،عن(18-14)لأالقرانففاثل"فيعبيدأبيعدورواه

فذكرهطاوس،عنمسلم،بنالحسنوعنأبيصعنطاوس،ابنعنجريج،

عطاء.عنلاطاوسعنوجعلهمرسلأ.

الطريق.هذاغيرمنعباسابىعنالحديثهذارويوقد

83"الكامل9فيعديابنفأخرجه: فيهجزء"فيمر@ويهوابن3،/

اعبهان،اخسبمار9وفي4/1،9اسجة،فينعيموأبو)5(،@حبانابنأحا@يث
ط.(1958)والعلميةط.(2145)"الإيمانشعب"فيوالبجهقي2/9،0له

عنكدام،بنم@عرعنالبجلي،عمروبنإسماعيلطربقمنالرثد

مرفوعا.بهعباس،ابنعنطاوس،عنمخارق،ابيبنالكريمعبد

علتان:يهالإسنادوهذا

الجرح@افيحاتمأبيابننقلفقدالكريم،عبدضعفالأولى:
7"والتعديح 6 / الحديئه،ضعيفيه.إفالئهامعينبنيحيىعن(311)6

لهقوحاتمأبيعنونقللما،متروكشبهشيء،لأليىنجه:قولهأحمدعنونفل

عنهوقال@،لينهو9فيه:قولهزرعةأبيوعنالحديش@،@اضعيففيه:

الحديش@.@متروك:(401)والمتروكون!الضعفاء9فيالشائيئ

عنرواهأتهتقدمفكماالكريم،عبداضطربإذالاضطراب،و@لثانية:

عباس.ابنعنطاوس،

الرزاقعبدفأحرجه:
(1)

والدارميول،2يلاسيبةأبيوابن)5814(،
1ولاالعلميةط.(2146)@الإيمانشعب9فيوالببهقي)9843(، ط.(95

مرسلأ.فذكرهطاوس،عنالكريم،عبدعنالرشد

قرا@صأطبقطقراعةسمحتساراللهالزيا@ة:يخهاسالرزاقعدرواية(1)
حبي@!لنطلق"عوابه:و@،لعلهحيا"إوترلهةقلتالقانلطارسجسا،

التحربح.مصا@رفيصإتيكما



الراويضبصدفيالطحنبسببلالإعد@ر@سنا،.علل
=

أقرأمنسثل:طاوس:عنعنه(30443)شيبةابيابنوأخرجه:
أولئكمقطلقوكانهنا:وزادالله.يخىرأيتهقرأإذامققال:الناس؟

مقطوعأرواهكذا
ةفالأتهطاوسعنعنه@)التفسير((47)منصوربنسعيدوأخرجه:

مقوسئل:بيده،وأثارحبيب،بنطلقمنقراعةأحسنأحدأرأيثماوالله

جعلكأتهكأ.اللهيخشىأتهرأيتقراعتةسمعتإفامققال:الناص؟أقرأ

لطلق.هناالمتن

صوتاالناسأحسنقال:طلق،عن(977)الزهد""فيأحمدوأخرجه:

زيادة.فيهودكر.@اللهيخىأتهرأيتقرأإفاالذيأ،بالقر@

بصحولاالكريمعبدطربقغيرمنطاوسعنالحدبتهذارويوقد

فينعيمأبوطريقهومن)25801(،الكبير"دافيالطبراني
1لأالحليةإ 9 / لنيحيىعن4

(2)
قال:أبي،حدثاقال:صالح،بنعتمان

أنعباس:النعنطاوس،عندينار،بنعمروعنلهيعة،ابرحدثنا

."يتحزنترا@ذامش@قر@@لناس@حسن@ن"قال:عيئاللهرسول

ابنسمعمنالقلبوفيلهيعة.ابنلضعفثضعيفإسنادهذالقول:

عمرو،منلالسماعيصرحاجدهلمإنيحيتشيء،ثيناربنعمرومنلهيعة

فيحبانابنقالعنعن،وقدمدل@إتهثمكيره،فيولاالحديثهذافيلا

ومووألعالهم،أقرالهممنالتالعشعلىرقفماوهرالمترن،أللاصوالمقطرع

انيد.الأ@صفاتمنالمقطعلأنالمقطع.غير

فيبسقطلجرمالشدومدا"عالحسعنانسدثاالكبيرهالمححم"فيالسدحاء
لي@فيكرد(2الاسةتو@يصالحلنوعناد(260)ولد@ةالطراليلأنأوله؟

نتلالطبراليآتته؟ماوالصوا@عامأ،وأرصعونإحدىالتانيووفاةلأولاولاثة

الأولباطحلية"@ل@الرحرعحالبدلكالحزمتاكدنمعنماد،بريحبىعنروابنه

ةقالعالح،بنعثمادلنيحىحدتا5تال:الطراني،عنخرحهليمأبافوجدت

16/1@@ابأ-سيرةانظرالفاندةولتمامالصواب،هوومداأبيحدثا 1،9

.(7605)(4480)التهنيبهوالتقريب



-

يللفعاندالعلل@لجاصعفي

الضعفاءعنيدل@كانولكثهصالحأ،شيخالأوكان:2/18المجروحين!"

1كنبه.احنراققبل
00.

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

بنعمراخبرناقال:(113)الزهد""فيالمباردبناللهعبدةأخرجه

لا9الله-ووترسولقالقال:طاوس،عنرجل،عنحسين،أبيبنسعيد

لما.@@لئهبخشممننه@شهىرجل،من@لقرتنبممع

مرسل.فهووكدلدبه،الحديثفيضعفمبهمفيهالإسنادوهذا
يصح.ولاعمر،ابنحديثمنالحديثهذارويوقد

مسند"فيوالروياني)6332(،الأستار!كثف"فيكماالبزارآخرجه:

الحديثط.(5062)و(0952)@الأوسطادافيوالطبراني1(،154)الصحاقي

0ولا ليوتمام3/8،3لاالكاملدافيعديوابنالعلمبة،ط(62"5)و(72
1ياداالبسامالروض"فيكما"فوائده" /3بغدادداتاريخ@@فيوالخطيب1(،3

2 0 4/3الغرب.@وفي8 4 عنخوار،بنحمادبنحميدطريقمن1

مرفوعا.عمرابنعندينار،بناللهعدعنكدام،بنمئعر

قالخواربنحمادلنحميدبهتفردالطريقهذامنوالحدي@

عنمسعز،يرويهإتماهذه،روايتهعلىحميديتابعلم9عقبه.البزار

مجاهدصالكريم،عبد
(2)

ديناربناللهعبدعنيحدثلمومسعزمرسلا،

وقالكتاجمه،منإليناأخرجهمعمر،بنمحمدمنإلاهذالسمغولمبثيء،

معمر"،بنمحمدبهتفردحما@بنحمبدإلامسعرعنيروهلم"الطبراني:
عندينار،بناللهعبدعنمسحر،عنوهدا":"الكامل"فيعديابنوقال

مسعرعنالحديثهذارويولدهذا.حمادبنحميدإلايروهلمعمر،ابن

من)مرسل(:روشالتبىسئلطاوس،عنالمعلم،الكريمعبدعناخر،لون

.(1543)ايقرسلأ@الحدبهه@الىوهر.(1)

فيتقدمكماطاوسدلكيروالصوا@الرار@،مسحد1منالمطبوعفيموكدا(2)
محامد.عنويىالتحاريح



الراويضبمدفيالطعنبسببابكل@دلل@الشاكعلل
-

مسعر،عنالبجلي،عمروبنإسماعيلووصلهفذكرهصوتا..الناسأحسن

جمور:النبيسئلقال:عباس،ابنعنفقال:طاوس،عنالكريم،عبدعن
محفوظتين،غيرجميعالأوالروايتانقال:آنإلى"قراعق؟..أحسنالناسائ

اسامة،أبورواه@وو.الثبئسئلقال:طاوس،عنمرسل،والصحيح

وقالمرسلا!،مسعرعنوغيرهمإسحاق،بنوشعيببثر،بنومحمد

عنعمرو،سإسماعيلوخالفهخوار،ابنلروايتهتفرد"عقبه:الخطيب

ع@االنبيئعنعباس،ابنعنطاوس،عنالكريم،عبدعنمسعر،

الطريق.هدايخرمنالحديثهذارويوقد

1"المحروحين"فيحانابنفأخرجه: 5 6 /1-1 5 بنأحمدطريقمن7

حدثناقال:أبي،حدثناقالا:وعمي،أبيوحدئناقال:مصعب،بنمحمد

ابنعنلمحينار،بناللهعبدعنوالثوري،شعبةحدتناقال:عثمان،بنيحيى

فذكره.مح@..الله4رسوشئلقال:عمر،

لأولعلهعنه:فالمحمد(بن)أحمدحبادابنشيختالف،إسنادوهذا
منأكترمنهاأناكتبتحديث،آلافعشرةمنأكئرالثقاتعلىأقلبقد

وغير@قديمأبهعهديعلىكانقلبها،أنهأشكلممماحديثالاتثلاثة

الأثباتأحا@يثعلىوالطصالثقاتعنالأخبارقلبإلايفعللاوهو

الحديثهذاوجعلقلهاالتيالأحا@ي@منعددأئحالهاذكرثمقلت:

أحدها.

@خر.وجهمنرويوقد

للغناقال:الزهري،طربقمن(114)الزهد""فيالمباركابنةفأخرجه

سمحته@ذا@لذيبالقر@ن،عوتا@لنلس@حسنمنلا@نقال:الله-وو،رسولأن

."@بخشى@لنهأتهرأيتيقرا،

نقل@قدالزهري،مراسيلمنفإثهالضعففيعايةالإسنادوهذا

1/2"الراوي@اتدربفيالسيوطي 0 سعيدبرويحيىمعين،بريحيىعن5

@روى"ذلك:عقبوقالط،بثيلي@"الزهري:مراسيلفيقالااثهما



ثالفالائدالعلل@لجامعفي

لأئهةغيرهمرسلمنشرالزهريمرسلقال:أتهسعيدبنيحيىعنالبيهقي

أنيستحبلامنيتركداتماسمى،ئسميأنقدروكلماحافظ،

عنالزهري،حدثنيقال:إسحاق،بنمحمدروىتخر:مثال@

له:فقالت@تاللهرسولسهيلبنتسهلةأتتقالت:عائثة،عنعروة،

فكانولدأ،نعدهكناإناعلمت،قدحيثمناكانسالمأإنالله،نبيئيا

ماأشباههوفيفيهاللهأنزلفلمامنه،نحتشملاشاءكيفعلييدخل

عثرفأرصعيهقال:اعلي،يدخلرآهإذاحذيفةأبيوجهأنكرتانزل،

تراهعالةفكانت@ا.ابنكهوفإثماشاء،كيفعليكليدخلثمرضعات
خاضةكانتأنهايرىالنبيئأزواجمنسواهامنوكانللمسلمين،عاما

له.رخصةشأنهمنسهلةفكرتالذيحذيفةأبيمولىلسالم

6/2أحمدأخرجه:الحديقهذا 1/9المحلى@1"فيحزموابن6،9

منكرلفظالحشرفلمظرضعالتهعثرالنأرضعيهقوله:@ونصحيحوهو
الزهريعنرووهالذينالأثباتالئقاتوخالفإسحاق،بنمحمذفيهأخطأ

وسافضلرضعالت@.خمس@رضعيهالصحيح:!فاللفظرضعاتخمسفذكروا
معلقأحزمابنقالذلك،قبلحزمابنكلامسأذكرلكنيالله،شاءإنذلك
صحيحإسادوهذا"الحديث:هذاعلى

(1)
لاوجهينأحدمنيخلولاائهإلا

فيهوهمإسحاقابنيكونأنأحدهما:لهما:ثالث
(2)

هذاروىقدلأنه"

فيه:فقالجريجابنوهوإسحاقابنمنأحفظهومنالزهريعنالخبر
إسحاقابنروايةنخونحفوظأيكوداورضعاشالا..خمس@رضعيه"

فلك،كانفإذااثنين،ضرينفيكونانصحيحةجريجابنوروايةصحيحف

ثقفإسحاقابنيعدمنرأيعلى(1)

ومم.الحديتأنالصوابهوومدا(2)
الروايات.ينلرححأننتطغدناماالجمعلهذاولا@اعي(3)



الراويضبمدفيالطعنبسببابملالةل@مناكعلل
=

أنمنضر@رةيخلولاإدالخبر؟هذافسقطالرضحاتفالعر

م.صابنكلاماننهىأحدهما".منبدلامنسوخأأووهما،يكون

وهم.إسحاقمحمدسروايةأنالثكيقبللابماسأث@كلتول:
آخرون،وضغفهحماعةتوثيقهأطلقوقدكلام،فيهإسحاقبنفمحمد

فهووالسيرالمغازيفيروىإفاأماالحديط،حسنصدوقانهوالصواب

(15)تاريخهفيمعينبنيحيىقالمقال،فيهاالزهريعن@روايتهحجة،

الزهريصالحدبثضعيفوهوةإالدارميبرواية
باليسيرةليستاحاديثوجدتفقدجدأ،@قيقمعينابنكلاملتول:

أصحابمنالمتقنينالثقاتفيهاخالفالزهريعنإسحاق،ابنرواها
الزهري،أخيوابنجريج،ابنرواهالحديثهذاإنإذمنها،وهذاالزهري،
خالد،برالرحمنوعبدربيعة،بروجحفرالأيلي،يزيدبنويون@ومالك،

خمم@فارضعيه"فيه:فذكرواعائةعنعروة،صالزهري،عنرووه

الصحبح.هووهذا@رضعات
بنو)سحاقم@31(،7)الرزاقعبدةفأخرجهاجريجابنروايةأما

6/2حمدوأ)607(،هويهرا 01.

6/2احمدفأخرجها:الزهرياخيابنروايةوأما ه/والبخاري7،1

1 0 3/1نةعواوأبو)096(،رودلجااب@وا0(،004)4 2 2(4431).

(1)لكماروايةوأما

1ولاللينيابرواية(1775)لموطأ!ا"فيفهي 74)

6/2وأحمد3(،1لمه6)الرزاقعبدطريقهومنلزهري،امصعبأبيبرواية 5 5.

.(2061)ثاودابيعندفهييون@روايةوأما

ط.(5449)الكبرى""فيالنسائيعندفهيربيعةبنجعمرروايةوأما

5وللاالعلمبة الرسالة.ط.(42

ةللنظرمهبكلمالأبالإرمالالحليتهناعلىفيحكمالأحكام،متحجليتمحلوقد(1)

عالةالسيدةفكرأنسيحدالحدبتحينياتفيالأفىأنإلااشد،الأولى@الدا

أعلم.واللهالشد،متصلالحديتليكونالمتن،طاتيرراتج



-
يالفعائد@لعلل@لجامعفي

فيالطبراليعدفهيمسافربنخالدبنالرحمنعدروايةوآما
2/1كملحاوا)147(،/24لكبير"ا9 63-1 64.

11/3الأسرات،تحفة"وانظر: /17"المهرةإتحاتو")76461(،67

فييضعفلكنهالأئبات،الثقاتكبارمنالر@هييكونوقد@
روىمثاله:الخبر،صحةمنتمنععلةذلكيجعلمما@لشيوخ،منشيخ

سلمة،أبيعنكثير،أبيبنيحيىعنالأوزاعي،عنمسلم،بنالوليد

قال:النبوة؟لكوجبتمتىالنصرسولياقالوا:قال:هريرة،أبيعن

والجسد@ا.الروخببنلاوتدم

3لاالترمذيأخرجه: 9لهالكبيردا،العلل"وفي(60 2 5(51،)4

4ةالريعقه"فيلآجريوا 2 حبانوابنلمحا(،7)و(94يلاالوطن.@وفي1

2/6والحاكم1/4،7"الثقات@افي لاعتقاددااأصول@@فيواللالكائي0،9

/2النبو@الائلسفيوالميهقي2،2النجوظ:دلاثل"فينعيموأبو)3041(،
1 8وه/3/07بغدادلما@اتاريخفيوالخطيب3،0 4/911الغربط.وفي2

2و 53 / الإسناد.بهذامسلم،بنالوليدعنطرقمن6
بخطأمعلولأتهإلاثقات.@رجالهبالظاهر،نظيفشدهالحديتهذا

عي.لأوزاا

.(93)@العللمنالمنتخب@افيكماالخلالنقلهفيمااحمدالإمامال
كثيرا،أبيبنيحيىعنكئيرأيخطئالأوزاعيحطأمنمذامنكر،هذا"

"فيالذهبينقلهفيماأيضأوقال
1النبلاعااأعلامسير 1 3 فيعساكروابن7،/

1ك@/@اثممثقتاريخ" مضطربيحىعنالأوزاعيحديث":26
عساكرابننفلهفيماالأوزاعيعنشثلعندماأيضاأحمدالإماموقال

37/1@ادمق@اتاريخفي لما.ضعيفورافيضعيف،@احديث:28

@ولهفقال:نفسهالمصدرعساكر@يابننقلهفيماالبيهقيعليهعققوقد
فيضعيفأئهلابصيحتجمابعضبهيريدضعيف،حديثالأوزاعي:في



الراويضبمدفيالطعنبسببابكهدلر@سناومحلل

منبحديتمسائلهبعضفييحتحقدلكنهنفسه،فيثقةوايأوزاعيالروايقع

كتبهفيبينوذلكوالمقاطيعبالمراسيليحتجئمحاله،علىيقفلمعساه

لاهريرة،أبيحديثمنغريبحسنحديث@اهذاالترمذي:وقال

الوجههذامنإلانعرفه

9الكبير"العلل9فيأيضأوقال 2 هذاعنمحمدأسألت9:(415)6

بنالولدحديثمنغريبحديتوهوعشى:أبوقاليعرفهفلمالحديث

الوليدلما.أصحابمنواحدرجلرواهمسلم

هد:شاوللحدي@

التاريخ"فيوالبخاري7/4،2الطبقات!دافيسعدابنةأخرجه
فيو(9775)الائار"مكللأشرحفيوالطحاوي1(،6للأ.7/152الكبير!
6يهالأخيار@الاتحفة "فيقانعوابن4(،3

)5571(،الصحابتامعجم

ط.وفي124:"الريحة"فيلاجريوا)338(،/2الكبير@0"فيوالطبراني

5/2لاالكامل"فيعديوابن)549(،الوطن 2/6والحاكم7،9 08-

البوظددلائلفيواليهقي3(،063)الصحابق@معرفة@@فينعيموأبو90،6

8لمه-ا/ 1و5 2 9 5/2داالغابةأسد"فيالأئيروابن2،/ 7 طريقمن2

طهمان.بنإبراهيم

5آحمدوأخرحه. 9 9الكبير":العلل"فيوالترمذي5،/ 2 4،)514(

نة!ال@"فيأحمدلناللهوعبد)014(،نةاال@"فيعاصمأبيوابن

فيوالطبراني)5571(،عقيبالصحابقا(دامعجمفيقانعوابنهأ،6يا
4:"الثريعة"فيلآجريوامأ،34)/20الكبيرأ" 1 4وا6 الوطنط.وفي2

5الحليةا1فينعيموأبومما(،4)و(943) 3 / له@،الصحابةمعرفة@وفي9

سعد.بنمنصورطريقمن(6331)

الأ@راعيكبكالترصلحيمدهمقالهقالوقدالتعيل،منادياليهقيأحادلقدلا(
العليبالئهإلاقوةولاحرلولاشيء،سهايصلافلمالاننحىمالديهم،(شرفرة
العطم.



@الفعائد@لعللفي@لجامع

3:"جرجاندتاريخفيالسهميوأخرحه "الحلية"فيلعيموأبو9،2

1 2 2 سعيد.بنسفيانطريقمن7/

عنميسرة،بنبديععنوسفيان(ومنصور،)إبراهيم،تلاثتهم:

كنتمتىاللصرسولياقلت:قال:الفجر،ميسرةعنشقيق،بناللهعد

و@لجسله.@لروحبينوتلم"ةقال3نبيأ

يخرجاط.ولمالإشادصحيححديثهذا"الحاكم:قال

الصحابي،جهةمنسقيقبناللهعبدعلىفيهاختلفالحديثوهذا
الجدعاء،أبيابنةقالمنومنهمسبق،كماالفجرميسرةقال:صفمنهم

مرسلأ.عهرواهمنومنهمرجل،عنقال:منومنهم
0الإصابقه"فيحجرابنقال 2 1 7 فيهاختلفلكنقويسندوهذا5ا/

سعدبنمنصورفرواهميسرة،بنبديععلى
(1)

بنحمادوخالفههكدا،عنه

لمالله،رسولياقيل:قال.شقيق،لناللهعبدعنبديع،عنفرواهزيد،
عنكلاهماالحذاء،خالدوعنوالد@عنحمادرواهوكذاميسرة،يذكر

عنخالد،عنسلمة،بنحمادرواهوكذاالبغوي،أخرجهشقيق،بناللهعبد

أيضا،البغويأخرجه:الثمعرسولياقلت:قال:شقيق،بناللهعبد
رجل،عنشقيق،بناللهعبدعنفقال:حماد،عنأخرىطريقمنوأخرحه:

وقدصحيح،وسندهالوجه،هذامناحمدوأخرجهالله،رسولباقلت:فال:

دالقبومشرةالعبادل@،فيالماضيالجدعاءابيبنال@هعدإنهقل:

الجدعاء:أبيابنعنقالمنأما

1لاالطبقات"فيسعدابنفأخرجه: 1 8 / فيوالطحاوي7/4،2و1
5يلاالاثار"مشكل@اشرح فينعيموأبو4(،63لهالأخيار@ا@اتحفةوفي(97

9/1المختارظ9فيالمقدسيوالضياء)0804(،الصحابتهمعرفة" 4 2(123)

9/1و 4 4/01"الكمال@اتهذيبفيوالمزي)421(،3 3للأ0 والذهبي8(،1
"في

11/1النبلاء"أعلامسير 1 0

بناللهعبدعنالحذاء،خالدطريقمن

سعيد@.الالإصاف.امطوعفيحا.(1)



الراوىضب@دكيالطعنبسببابكلدلناو@ل@@لل
-

نبيا؟كنتمتىالله،رسولياقلت:ةقالالجدعاءأبيابنعنشقيق،

و@لجسدالا.@لروحبينم@@@@ال@ةقال

رجل.عنقال:منوأما

4/6أحمدفأخرجه. "والمئانيلاحادا9فيعاصمأليوابن37،9وه/6

طريقمن(1892)الإبا@ه"فيبطةوابن1(،14)له"،اللة9وفي(2918)
قال:رحل،عنشقيق،بناللهعبدعنالحذاء،خالدعنسلمة،بنحماد

و@لجسلما.@لروحبين@وتدمفال:ن@ا؟جعلتمتىالله،رسولياقلت:

مرسلارواهمشأما

وهيب.طريقمن(37550)شيبةابيابنفأخرجه:

1لالأالطبقاتفيسعدابنوأخرجه: 1 8 / علية.ابنإسماعيلعن1

حجبم.طريقمن(1893)"الإبانة@@فيبطةابنوأخرجه:

بناللهعبدعنالحداء،خالدعنوحجج(علية،وابن)وهيب،ثلاثتهم:

مرسلأ.بهشقيق،
يارجل:قالعليةابنوقالش@...النبيئسألرجلاإنوهب:قال

الله....رسولإلىأعرابيجاءحجبم:وقالالحديث،ال@ه...رسول

الرجل.تسميةلعدمسلمةبنحمادمعكلهمفاتفقوا

فوفيبحقيقته،الاختلا@رغمواحدالحديثهذاصحابيقلت.

كلاللهعبدواسمهالجدعاءابيلاب@وترجمةالفجر،لميسرةترجمةالتراحم

أعلم.واللهواحد،إنهمقال.منوهناكحدة،على
لناللهوعبدالجدعاء،أبيبنالله@اعبد:59طبقاظ"فيخياطابنقال

عنهمروىهؤلاءنبيا،كنتمتىرو@:الفجر،وميسرةالحمساء،أبي

نسبالا.لهميعرفولمالعقيلي،شقيقبناللهعبد

صالمطبوعير
1المختارقه5 4 3 / موساوقال:المكلاطأديالص:(12لا9

الجدعاصاأليابنموانعادالحدعاهأبيصسماعنا،



-
و@لعوالد@لعلل@لجامعفي

2لأالغابةأسد"فيالأثيرابنوقال 73 اسمالفرضي:ابنقال":5/
يكونأنولثهلهلقبوميسرةالجدعاء،آبيبناللهعدالفجرميسرة
@ا.نبيا؟كنتمتىعنهما:يرويشقيقبناللهعدفإنكذلك،

1الإصابته"فيحجرابنوقال 6 9 بناللهعبدفياختلفوقد":3/

أوالجدعاء،أبيبناللهعبدعنهوهلدانبيا؟كنتمتى"حدبثفيشقيق
أبيبناللهعبدأدأيضا:سعضهموزعمهو،إلهوقيل:الفجر؟ميسرةهو

نزهة"فيوقالغيرملأ،أنهوالصحيحالحمساء،أبيبناللهعبدهوالجدعاء،

الجدعاءأبيبناللهعبدهوالفجر@اميسرة)كل@72(:داالألقابفيالألباب

."البعويلهمنلفبما

يسمولمشقيق،بناللهعبدطريقغيرمنأيضامرسلاالحدبوروي
ا

يرسعدالن
عنهلال،أبيطريقمنأماا/لاالطبقات"

سألرجلاأنالشخير:بناللهعدلنمطرفعنهند،أبيبنداود
الحديث.بمجين...اللهرسول

1لماالطبقات"فيسعدابنوأخرجه 1 8 / يون@،بنإسراثيلطريقمن1
به.عامر،عنجابر،ص

حنيفةأبوكذبهالجعفيجابرفيهالوهنفيغايةالإسنادوهذا

01/4"لأشرافاتحفة"وأنظر: 8 /61المهرقماإتحافو@ا1(،5397)0
412(67702).

فياتيمعينشيخفيمخصوصاضعفأضعفمنير@يو@حبانا@
ماذلك:مثالالرواية،تحف@خرىعللمعومتناسندأمنكربحدبث

بنخالدعنقتاثة،عنبشير،بنسعيدعنمسلم،بنالوليدروى

.(8)هاالإكالا"فيالحسييوكلا@ل(1)

1/4الكما@اكدب@الظر:(2) 3 لمأ63)1



الراويضبمدفيالطعنسمببالإعهدلر@مسنا@محلل
=

جملأاللهرسولعلىدخلتبكرأبيبنتأسماءأنعائئة:عنثويك،

إن4،أسما@اياوقال:@،كاللهرسولعنهافأعرضرقاقثياثوعليها

وهذا@اهذاإلامنهايرىأنلهاتصلحلمالمحيضبلغت@ذاالمر@ة

وكقبهوجههإلىوأشار

4/4الكامل،"فيعديوابنل@014(،أبو@اودأخرجه: والبيهقي1،7
2/2 2 7/8و6 (4059)والعلميةط.الم@9(والانار"السن@لمعرفةوفي6

بنسحيدعنمسلم،بنالوليدطريقمني@37(له"،الاداب"وفيالوعيط.

الإسناد.بهذالثر،

5/7المننور"لاالدرفيالسيوطيوذكره مردويه.لابنوعزاه5

علل.عدةفيهالحديثهذا

ر@كنوعالةثويكبنخالدبينالانقطاعالأولى:

وقالعائ@،،يدركلمدريكبنخالدمرسل،هذاأبو@اود:قال

ابنعنرو@البناليثويكبنلأحالد:(160)"التحصيلجامع"فيالعلالي

الحقعدوقالالمز@شيخناقالهيدركهما،ولمرصالاوعاتةعمر

منيسمعدالم(2يلأا"التحصيللاتحفةفيزرعةأبونقلهفيماالإشججلي

3/2"والإيهامالوهمبيان"فيالقطانابنقال"،عائثة لنوخالد":(672)6

6المنير@6/البدر"فيالملقنابنوتعقبه"،الحالمجهولفماتهدريك، 7 5

يعني:هو-قالوقدواحد،وغيرالنسائيوئقهفقدمنمعوهموهو9فقال:

عسقلاليشاميرجلثويكلنخالدالنطر":أحكام"كتابهفيالقطان-ابن
محيرز!.ابنعنيرويمشهور

الحديط.هذابروايةعاثةعنثويك،بنخالدتفزدالثانية:@لعلة

تاريخهفيمعبنبنيحىعنهقالضعيفصبثيربنسعيد@لثالثة:@لعلة

داود.أبيلفظ(1)

2/3الكسا@هال@هنيبانظر.(2) 4 ا(.ه)م@1



-

والفالائدالعللفي@لجامع

فيحجرابننقلهفيماالساجيوقالبثيء"،دالي@ةالد@ريبرواية(33الا
بنعليعنونقلبمناكير،،تتادةعنحدث@@:4/10التهذيبالا@اتهذبا

فيحاتمأبيابننقلهفيماسميرابنوقالضعيفا"،كادةاقالأتهالمديي
بفويليىبثيءولي@الحدبث،@المكر:(20)4/7"والنعديلالجرحلا

/3الكبير@االتاريخ"فيالبخاريوقاللما،المنكراتقتادةعنيرويالحديث
37 الضعفاءدافيالنسائيوقال"،حفظهفييتكلمون":(1529)9

1/3المجروحينالافيحبانابنوقالضعي@الا،":(267)والمتروكود! 19:

عليهيتابعلاماقتادةعنيرويالخطأ،داحشالحفظ،ردلمج@كان"

قتاثةعن@روايتهالحديث،هذابروايةقتا@ةعنتفزثههذاعلىزد

1الحبير!التلخيص"فيالحافظقالسلفا.مزكماضعيفةخاصة 0 7 /3
فيه..خالدبذكرقا@ةعنمقال-وفيهلثر-بنسعيدبهلاوتفرد:(1244)

عنرواهنعلملأولاعدي:ابنقالالاضطراب،هي@لرابعة:و@لعلة
سلمةأمعندريكبنخالدعنفيه:مرةوقالبشير،بنسحيدغيرقتادة

بدل

لابنهلاالعلل@افيحاتمأبوقالالإرسال،هي@لخامسه:
عائئة..أنثويك:بنخالدعنقتاثة،هوإنماوهم،هذا":(1463)

ص

مدل@ائهإلاثقةةمسلمبنالوليدفيه@لساثسة:
(1)

عنعنوقد
أيضا.بثيربنسحيدعنالحديثبهذاوتفرد

رواينهوفيحالهفيضعصمنتفدمماعلىسعبداإن@لسابعة:@لعلة
مه.أوثقهومنخالففإثهالخصوص،وجهعلىقتادةعن

2:"المراسيل"فيأبو@اودأخرجه:فقد 1 ط.(437)والقلمط.5

داودأبيطريقمنالرسالة
(2)

اللهرسولأنقتاثة:عنهثام،عن
قال:ي

.(7456)لتقريبهاو@)96(،ملسين!ل@ا@كتا@(1)
الصميحي،=وط.القلمثارط.الالمراسيل!فيرردهكذاالطيالسي،لاودأبرومو(2)



الراويضبمدفيالطعنبسب@الاعلالةر@شا،محلل
=

"الى@لمفصلويد@ماوجههاإلامنهايرىأنيصلحلمحاضت@ذا@لجارية@ن9

2البيهقي 2 6 /2:9
الصحابةمنمضىمنقولالمرسلهذامع

القولفصارالظاهرةالزينةمنال@هأباحمابيانفيعنهم-تعالىاللهرضي-

2/6الكبير!السنناختصارفيلأالمهذبفيالذهبيوقالقويأ"،بذلك 6 5

2لاقبيل قبلهإ.الصحابةباقوال@ايعنضد:(85

المرأةجلباب"كتابفيالألبانياليخصخحهالحديثوهذا
@ا:75-06.المسلمة

شاهد:وللحديث

7/8والبيهقيك@(،8)/24الكبير""فيالطبرانيأخرجه:فقد من6

رفاعةبنعدبنإبراهبمسمعاثهالله:عبدبنعياضعنلهجة،ابنطربق

دخلةقالتأئهاعميىبنتأسماءعنأظنهأبيه،عنيخبر،الأنصاري

بكر،أبيبنتأسماءأختهاوعدهابكراليبتعائثةعلىمجنروال@هرسول

فخرج،فامك@اللهرسولإليهانظرفلماالأكمام،واسحةشاميةثياثوعليها
فتنخت،كرهم@أمرأعح@اللهرسوذرأ@فقدتنحير@لا.عائثةلهافقالت

هيئتها،إلىتري@ولم"قال:قام؟لمر@اعائةفسألتةعححدهاللهرسوذفدخل

بهمافغطىبكفيهوأخذوهذا"،هذاإلامنهايدو@ن@لمسلمةللمر@ةليىإته

حتىصدغيه،علىكفيهنصبثمأصابعهإلاكفيهمنيبدلمحتىكفيهظهر

وحهه.إلايبدلم

ديكدلكوهر
9.@الأسرانح@21/954تحفة@ 2 +13/9والعر@،@ار@ا@2

@يالتيوالمحطوطةالحر@تهإتقان@رلرلامحالدين،شر@الصمدعدط.(19220)

ديالمزيعغعلبهويملالرلامح،
@الال@راميل@يوتحر@الكماول،تهذيب@

ليماأنالأرلاؤرطثبالنحمحففهوزعم@اود!ابن@لى.الرسالة
تحمة@

الرلل-المتعحلمعكانولطالماوتعحل-@لكفيأخطأوقدمحر@،لأشراف!ا
قلوالاليالمراححةمنلددلايكون،ماأصع@منكالمريعظبم@ماموتحطة

لتماثولهالة،حممةفيرد@رهمةلهشبراليئالأحكام،إصدار

يسيرة.با



-

@لفمائديالعللفي@لجامع

بيانموضعكيرفيتقدموقدلهيعة،ابنلضعفضعيف.إسنادوهذأ

:(5278)@التقريب"فيالحافظعنهقالاللهعبدبنعياضأيضأوفيهضحمه.

ليه"

والكفانالوجههلالحديث،معنىفيالاختلاتهيأخرىعلة

للرأسالخماروهلتغطيتهما؟واجصغيرأمنغطيهما؟أنيجبالعورة؟من
معأ؟والوجهللرأسام

ألبئجأيها"تعالى:قولهوفسرواوالسنةللكتابمخالفااعتبرهمنفمنهم
.(59الأحزا@.1"بخيبهت...مىعل@تيتنلإ%اتصؤنيررلساولانكلأ@ؤجكنل

1تفسيره:فيكثيرابننقل 5 نساءاللهامر"قال:أتهعباسابنعن2،6

رؤوسهنفوقمنوجوههنيغطينأنحاجةفيبيوته@منخرجنإذاالسؤمين

قال:أنهسيرينبنمحمدعنأيضاونقل"،واحدةعينأويدينبالجلابيب

فغطىجئيبهت،منتعل@يلعلإص"تعالى:اللهقولعنالئملمانيعبيدة@اسألت
اليسرى@ا.يخهوأبرز@رأسهوجهه

1صجهفيالبخاريوروى 3 6 / 4لا6 أثهاعائثةحديثمن(75
أزرهنأخذنن،ج@فىيحرمنوتيصرق"الآية:هذهلزلتلمانقول.كانت

بها.فاختمرنالحواشيقبلمنثققنها

8/6"الفتح9فيحجرابنقال 2 فاختمرن:دوله:"ة(4759)عقب1
منوترميهرأسهاعلىالحمارتضعأنذلكوصفةوجوههن،كطينآي

@ا.التقنعوهوالأيسرالعاتقعلىالأيمنالجانب

ماإلازيمتهنيدب@رلاتعالى:قولهفسرمنالاراءهذهخالفوقد

هذا:فيأقوالعدةعاسابنفعنمتهاع.طهر

)15691(،تفسيرهفيالطبريعندوالخدان@االكحلمنهاالظاهر"قال:

عدوالفولانوالخاتم!لأالكحلأخرى:وقالوالوجه!،الكففيما"وقال:

2البيهقي 2 5 /2.

لكف،اوخضابالعين،وكحللوجه،االظاهرة:لزينةوالاوقال:

.(19655)تفسيرهفيالطبريعند."والخاتم



الراويصب@دفيالطمنبسبلالإعد@ر@مشاو:ملل
=

البيهتيعندوالكفانعا.الوجهمنها،ظهرما9قالت:@متاعائثةوعن

2البيهقيونقل 2 6 / الظاهرة:الزينة"ةقالاثهعمر@بهابنعن2

والكفان!.الوجه

8البيهقينقلهفيماالثافعيوقال 5 وكفيها،.وجههاإلا7:إ/

العلماءمنعدةعنوالكفانالوجهةاتهعلىتفسيرهفيالطبريوأخرج

(19661)وفيعطاء،ع@(19653)وفيجبير،بنسجدعن(19652)في

اعن

ليساوالكمينالوجهأنعلىتدلالتيالأحاثيثمنكثيرأهناكأن

منها:الأولالرأيوتخالفبعورة

جمعصالله-ظرسولردفكنتقال:العباس،بنالفضلحديت
(1)

وكانجميلة،لهابنةمردفاأعرابيلهعرضإذيسيرهوفبينامنىإلى

وجهها،صوجهيفقلبعطالنبتإليئفنطرإليها،أنظرفكنتقال:يسايره،

أنتهي،لاوأناثلاثاذلثفعلحتىوجههاعنوجهيفقلبالظر،أعدتئم
العقبة.جمرةرمىخىيلبييززفلم

16)يعلىوألو31،2و1/112أحمدأخرجه: خزيمةوالن3(،7

ابنطريقمن(084)/18الكبيرلا"فيوالطبرانيبتحقيقي،)ك@82(و(2832)

به.العباس،ب@الفضلعنعاس،

رثيفالعب@اسبنالفصلكانقال:عباس،ابنعنالحديثوروي

الحديثوذكرإليها...ينظرالفضلفجعلخثعممنامرأةفجاع@النبي-في

بنحوه.

سراصدالشانينعلاتيبيىميهئحمغلأتهتجمحأ.شميالمز@لفة،موجمع.(1)

3الاطححا 4 6 /1.

ئمنىلمالذلكشميالحرم،الجمارصيخهرمي@الحبمبزلهالنيالراديش:(2)
3/1هالإطححالمراعدئراقأيالدماء،منيخه 3 12.



-
ي@لف@ائد@لعلل@لجامعفي

3/2و(1351)2/631لخارياأخرجه: 3(58 4/101ومسلم1(،5

(1334)(074).

نظرفكيفوالامكشوفأ،كانالمرأةوجهأنعلىيدلالحديثوهدا
جميلة؟أتهاوعرفالفضلإليها

العيديومالله-شحررسولمعشهذتفال:الله،عبدبنجابروحدبث

فأمربلالي،علىمتوكثأقامثمإقامة،ولاا@انيبغيرالخظبةقبلبالصلاةفبدأ
أتىحتىمضىثتموذكرهم،الناسووعظطاعته،علىوحثاللهبتقوى
فقاصلأجهئمحطبكثركنفد@اتعثقنفقال:و@كرهن،فوعظفنالنساء

سطةمنامرأة
الخذيئسفعاةالئساء(1)

قال:الله؟رسوليالمفقالت:(2)

يلقينحليهن،منيتصدقنفجعلنقال:@لعشيرداويمفرن@لشكاةتكئرنلأتكت9

وخواتمهنأقرطتهنمنبلاليلوبفي
3/3حمدأخرجه.أ 3/1ئيلنساوال@(،مه(5)3/91ومسلم1،8 8 6

-1 العلميةط.(5592)و)598،(والم@71(لهالكبرىإ،9وفي87
19)و(58)ىو(1797)و بتحقيقي.(4601)خزيمةوابنالرسالة،ط.(21

ياةفقالتك@هاللهرسولإلىامرأةجاع@قال:سعد،بنسلوحديث

فيهاالنظرفصعدكتال@هرسولإليهافنظرنفسي،لكأهبجئتال@ه،رسول
الحديث.راسه...لمجرواللهرسوذطأطأثموصؤبه،

4/1مسلمأخرجه؟ 4 3(1425)(76).

وجهها.عنكاسفةكانتالمرأةأنعلىيدلأيضأوهذا

3"سلمصحيحلترحلحيالرويصقل 5 5 خيارمن،شلمعناهقرله.القاصيعن3/
2/3@الهايتهوفيوالخيلى!،العدلوالوسط 6 وجاءوشأ"،حسنأرساطهسدمن(6

الاس.منالتمقا@@الفاء:وكسرالينسفتحوالثلة.السملقهوالشائي:أحمدعند
ك@2/6النهايه

3مسلم!صحيحالنرحانظر.وسوادتجرفيهاي( 5 6 /3.
مسلم.روايةلمط



الراويصب@دفيالطحنبسبباجملاللل@شاو:محلل
-

منفأنكخنيبيدكأمريقلت:قالت:...قي@،بنتفاطمةوحديث

الأنصار،منعنيةامرأةئريكوأئمشريكلمإلىانتقليفقال:إشئت،
لا"ةفقالسأفعل،فقلت:@الضيفانعليهاينزذالله،سبيلفيالنفقةعظيمة

@رخماركعنكيقط@نكرهنيف@@لضبفان،كثبرة@مرأشربكلم@نتفعلي،
انتقليولكنتكرمين،مابعضمنكفبرى@لقومسافيك،عن@لثوبينكشف

سمعتعدتيانقضتفلمامكتومإ...@مبنعمروبنعد@لتهعتكابنالى

إدفخركأمعة@ا@ملاةينادي:ال@هرسولمناديالمنادي،نداء

ظهورتليالتيالنساءصففيفكنتك@لىاللهرسولمعفصليتالمسجد

الداري.تميمقصةويخهبطولهالحديثالقوم...

4/1مسلمأخرجه: 9 8/2و(36)(1480)5 0 لووا1(،19)(2942)3

وداد

:"المسلمةالمرأةجلباب"كتابهعلىتعليقهفيالألبانيالثيئ

دلالةووجه":66
(2)

لأنوفلثظاهرةبعورةلي@الوجهأنعلىالحديث

غطاءوهوالخمار-وعليهاالرجاليراهاأنعلىقي@ابنةأقزيهالنبي

شريجبكماسترهبالواجبلي@منهاالوجهأنعلىهذافدلالرأس-

هومامنهافيظهرعنها،الخماريسقطأنعليهاخيعح@ولكنهرأسها،

ابنإلى@ارالانتقالوهولها،الأحو@هوبمافأمرها@بالنص،محرم

@فعمياو@ن9وحديثخمارها،وضحتإنايراهالاثهف@الأعمى،مكتومأم
المتنإمنكرالإسنا@ضعيفإأانتما؟

الحارث.بتشيحعةوحديت

ممنوكانلؤي-بنعامربنيفيوهوخولة،بنسعدتحتكانتانها

9/2مسلملصحيحشرحهفيالوويقاللا( 4 الأولوجامحفالصلاةدنصبالمو4

الذهبه@شد@رفيمثامابروقالالحا@ه،علىوالانيالاغراعاعلى
"2 2 3

الحالاعلىمنصو@وجامحيمامقدسأباحضزواشصو@@فالصلاة

وكسرما.الدالتحلغتانليها(2)

.(5958)لهالصجمقه،السللة"ةانظر(3)



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

تنئمبفلمحامل.وهيالودلحجةفيعنهافئؤفيبدرا-شهد
وضعتأفى(1)

تعلتفلماوفاتصبعدحملها
(2)

أبوعليهافدخلللخظاب.تجملتنفاسامن
متجئلة؟أراكليمالهاةفقالالدار-عبدبنيمنرجلبغكلث-بنالسابل
أشهرأربعةعليكتمزحتىبناكحأنتماواللهإنكالنكاحترجينلعلك
0وعثر 0 لحديث.ا0

4/2مسلمأخرجه: 0 2للأداودوأبوللاه(،ا()رو0 ابنو0(،3
حبان

التيغيرأحا@يثعدةسالفاالمذكورالكتابفيالألانيالثيئ
والكمين.الوجهتغطيةوجوبعدمعلىبهايستدلذكرنا،

2"الرايةنصبو")26061(،امه/11@االأشراف@اتحفةانظر: 9 9 /،1

6/6المحير!البدرودا 3/1الحبير"التلخيصو"7،5 0 إرواءوا)4421(،7

0"الغلبل 3 / 62(1795).

بنسالمعنالزهرفي،عنحسين،بنسفيانروىة@خرمثال@

فلمالصدقة،كتاباللهرسوذكتبتقالأبيه،عنعمر،بناللهعبد
قبض،حتىبكبرأبوبهفعملبسيفهفقرنهقبض،عمالهإلىيخرجه

وفيثاة،الابلمنخمسلافيةفيهفكانقبض،حتىعمربهعملثم
وفيثباه،أربععثرينوفيشياه،ئلاثعثرةخمسوفيشاتان،عثبر

ففيهاو@حدةز@دتفإنوئلاثين،خمسإلىمخاضابنةوعشرينخصى
ستين،إلىحقةففيهاو@حدةزيع@فإذاوأربعين،خمسبىإلىلبونابنة
ففيهاو@دةت@ز@فاذاوسبعين،خص@إلىجذعةففيهاو@حدةز@دتفإذا
ومائبما،عشرينالىحقتانففيهاو@دةز@دتفإذاتسعين،إلىلبونانجتا

حملها.وصعتخىأفيتمكتلمأي(1)
3/2دالنهايقهنير@يا،النقال(2) زويجووطهرت.ارتفحتي.لت(()تحا:93

وسلمشا.نفامهامنحرجتأيبرأ:ايتعتهمنالرجلتعقىنولهميكردسد(



الراويصبمدفيالطمنبسببالإع@دلرالناكعلل
-

@ربعينكلوفيحقة،خمينكلففيذلكمنكثرالإبلكانتفلى
فدومائه،عشرينإلىشاةشاة@ربعينكلفيالغنموفيلبون،ابنة

ففيهاعلى@لمانتينو@حدةز@دتفلأامائتبن،إلىفثاتانو@حدةز@دت
شاةمائةكلففيذلكمنكثرالغنمكانتفدئلائمئة،إلىشياهثلاث

يجمعولامجتمعبينيفزقولا@لمائة،تبلغحتىشيءفيهاولي@شاة؟

بينهمايتر@جعانتهماف@خليطينمنكانوماالصدقة،مخافةمتفرقبين

."عيبذ@تولاهرمةالضدقةفيبؤخذولابالتوية،

شرارأ،ثلثأأثلاثا:4اثقسمتالمصذقجاءإفاالزهري:وقالقال:
البقر.الزهرئيدكرولمالوسط،م@المضذقفأخدوسطأوثلئأخيارا،وثلثا

ود.ا@لأبيللفظ:ا

1(،0860)و(66001)و(52001)و(9976)شيبةأبيابنأخرجه:

01)رميلداواا،وه2/41وأحمد 1وللا(62 فيزنجوبهبنوا)7261(،و(62
يعلىبووا)126(،لترمذيوا)9651(،و(15)رووداوأبو@1(،101)@لأموالا9

1/3والحاكمبتحقيقي،(2267)خريمةوابن)1745(،و(5470) وابن9،2

5/1لأالمحلى"فيحزم 11وهلمه/4والبيهقي8،5 0 السنندمحردةوفي6
لوعي،ا0ط(7877)و(787وللالعلميةا0طوي@222((2227)لهر"،لآثاوا

.15-3/14"التعليقلأتغليقديحجروابن)039(،التحقيق،"فيالجوزيوابن

"العلل"كتابفيوقالحسن!حديثعمرابنحديث9الترمذي:قال

هذاعنالبخاريإسماعيلبنمحمدسألتةإهه/4البيهقينقلهفيما

وفالصدوق@أ،حسينبنومفيانمحفوظا،يكونأنأرجوفقال:الحديث،

3الحاكم 93 التيالأحكامبكثرةيهدالبابهذافيكبيرحديثهذا":1/
حسينبنلسفيانيخرجالمالشيخينأنإلاأن@،عنثمامق@حديثفي

بنيحيىوئقهالحديطأئمةأحدحسينبنوسفيانالكتابين،فيالواسطي

معين.
1

عقبالخلا@هأحاثيثفيالتحقيق"فيالجوزيابنوقال0،0

."مسلمعهأخرخثقةمسفيان:(930)



-
الللفوائد@لعلل@لجامعدي

منالثقةآخبرنيقال:بتحقيقي(697)المسند""فيالثافعيةوأخرجه

به.سفيان،عنالحلم،أهل

الئافعي.شيخجهالةيهوهذا
امالعوبنعبادوكانقال:(939)لأموا@ها@لمفيعبيدأبووأخرجه:

عنسالم،عنشهاب،ابنعنحسين،بنسفيانعنالحديث،بهذايحدث

عنه.بذلدحدئتأبيه

وعاد.عبيدأبيبينالوساطةجهالةفيهالحديثوهذا

منلامتنهأجلمنفلعلهالحديثلهذاالترمذينحسينفأماقلت:

وقفتفالذيحسينبنلسفيانالجوزيوابنالحاكمتوثيقوأماسنده.أجل
إذالمحدثين،جمهورعليهماوهذافيه،ضعيفالزهريغيرفيثقةأئهعليه
ضعيفوهولأثققعا(:لاالدارميبروايةتاريخهفيمعينبنيحيىعنهقال

"الكمالتهذيب"فيالمزيعنهنقلهفيماأيضأوقالالزهريأ،عنالحديث

وفيالزهري،أصحابكبارمنولي@باس،بهليى":(2383)3/412
لاالزهريغيرفيثقة"أخرى:وقال"،الزهريعنروىماضعفحديثه

أبيابنونقل"،بالموسمنهسمعإئمابذاد،لي@الزهريعنوحديث@ي@دح،
1والتعديح!لأالجرحفيحاتم 3 / بنسفيانفيه:إقالأتهابيهعن(974)42

تهذيب9فيالمزيونقلبمه،يحتجولاحديئصيكتبالحديثصالححسين
4الكما@ما ثقة،كان"فيه.قالائهشيبةأبيبنعثصانعن(2383)312/

بهلي@فيه:اقالثهاالنسائيعنونقل"،الحديثفيمضطرباكانولكثه

1/3"المجروحين@افيحبانابنوقال"،الزهريفيإلابأس، 58:"
يروي

وفاكالائبات،حديثحديثهأشبهغيرهعنروىو)ذاالمقلوبات،الزهريعن
فيفالإنصافالتوهم،علىبهايأتيفكانعليه،اختلطتالزهريصحيفةأن

عنهوقالغيرمه،عنروىبماوالاحتجاجالزهري،عنروىماتنكبأمره

4/4لماالكامل"فيعديابن صالحالزهريغيرفيهو":77
يحتجلاضعيفةالزهريعنحسين،بنسفيانروايةفتكونهذاوعلى

لهذاوصلهفيتوبعقدأتهإلاالروايةهذهفيسفيانضعفوعلىبها،



الراويضبمدفيالطحنبسبباب@لدل@سناكمحلل،
=

وابني@39(،الأموال،"فيعبيدأبيعندكثيربنسليمانتابعهالحديث،
4/2الكامل!فيعديوابن)5081(،ويع@71(ماجه مه./4والبيهقي9،0

السابقةالعلةلنفسشيئأسفيانروايةمنتصححلاالمتابعةهذهولكن
معينبنيحيىعنهقالالزهري-عنروايتهفيضعيفكثيربنفسليمان-

2"الكمالتهذيب"فيالمزيعنهنقلهفيما 9 6 وعن"،لأضعيف.(2542)3/

وقالعليط،يخطئثهف@ةالزهريفيإلابأسبهلي@"فيه:قالأتهالنسائي

حدثن@وقال:االحديث@،مضطربا:@م/2الكبيرالضعفاءفيالعقيلي

الزهريعنروىمايقول:يحيى،بنمحمدسمعتقال:علس،بناللهعبد
ابنوقالأثبت@ه،الزهر@حديثغيرفيوهومنها،أشياءفياصطربقدئهف@

الزهريعنروايتهأماكثيرأ،يخطئ)كان:1/334"المجروحين"فيحبان
بماويعتبرالئقات،عنبهينفردبسيءيحتجفلاصحيفته،عليهاختلطفقد

."الرواياتفيالأثاتوافق

2/1الدارقطنيعندأرقمبنسليانأيضا،حسينبنسفيانوتابع 11-

1 1 قال:عمر،ابنعند@أوله:فيوزادالرسالة،ط.(1983)والعلميةط.2

ساقثمالإبل...!صدقةفيقالعح@اللهرسولأنعمر:كتابفيوجدنا

المتن.بقية
مترود".الحدبث،ضعيفوهوأرقم،لنسيمانرواهكذاالدارقطني:قال

لي@"الدوري:برواية(2577)تاريخهفيمعينبنيحيىعنهوقال

4/2الكبير"التاريخ9فيالبخاريعنهوقالفلسأ"،يساوي 2(1756):

ئهاأبيهعن(450)لما/4"والتعديحالجرح"فيحاتمأبيابنونقلتركوط،ا

ضعيفرفيدب@فيه:قالأتهزرعةأبيعنونقلالحدئط،متروك9فيه:قال

لحديشا.اذا@لحديث،ا

الأيلييزيدبنيون@نف@الزهريعنالرواياتهذهضعفعلىزياثة
مرسلا.بهسالم،عنالزهري،عنفرواهخالفهم

)0751(،داودوأبو)639(،الأموال!"فيعبيدأبوأخرجه:

1/3والحاكمالرسالة،ط.ا(ما6)والعلمةط.2/511والدارفطني 9،3



-

يالفالائد@لعلل@لجامعفي

4/9والبيهقي 2لاله"،المعرفة9وفي0 ط.(7مه.)والعلميةط.(22

1@االتعليق@اتغلبقفيحجروابنالوعي، 7 عنيزيد،بنيون@طريقمن3/

الصدققطفيكتبهالذيع@اللهرسولكتابنسخةهذهةقالشهاب،ابن

بناللهعدبنسالمأدرأنيهاشهاب:ابنفالالخطاب،بنعمرآلعندوهي

بناللهعبدمنالعزيزعبدبنعمراتسخالتيوهيوجهها،علىعمر@وعيتها

@اف@تاقال:الحديث،فذكرعمر...،بناللهعبدبنوسالمعمر،ب@اللهعبد
وعئرين-،.@حدىكانت

عنواحد،وغيريزيد،بنيون@روىوقد":(621)عقبالترمذيقال

بنسفيانرفعهو)نمايرفعوهولمالحديثهذاسالمعىالزهرك!

ليالمزيوفالحسين!،
روايةعقب(6813)5/901الأشراتاتحفة9

عمر".ابنعنيسندهولم"ةيون@

عنيونى،روايةيرتكلمقدالعلماءبعضانمنالرغموعلى

الزهريفيالناسأوثقمنجعلهمعينبنيحىأنإلاالزهري
عنعقبة،بنموسىروايةمن@خروجهمنالحديثهذارويوقد

مولوفا.عمرابنعننافع،

فيزنجويهوابنبتحقيقي،(69يلاالمسند@"فيفعياثأخرحه:
العلميةط.(2225)لهلمعرفة!،ا"وفي4/87والبيهقي1(،021)"لأموالا9
أربعكلفيفيه:الصدقاتكتابهذاأن9بلفظ:الوعي.ط.(7871)و

فدونها....!.الإبلمنوعثرين

إتحات9و)7386(،021وه/الملأ(3)5/801الأثرافعهتحفة9انظر:
8/37"لمهرةا 6(9591).

المسدبهعىكأله(1)

نسيوالينويخره:المروديلروايةى4)"الرجالومعرفةالالحللأحمد@يالامامل@(2)
فيححرابنرقالالمسيا،ابنع@ئصئرهالزمريرأيصالنيءرفعرلما

7لاالتقريبه@ قليلأ..!.وممأالرهريعنرواية،فيأنإلا@ت@ضة(91
الد@ر@برواية(479)ميى"استلىلخ"انطر.(3)



الراويضب@دفيالطعنبسببابكلثدل@الناو:@محلل

الحديث.هذابنحورويوقد

-

يرالافعيأخرجه:
1/1،1وآحمدبتحقيقي،(69لىالمسند،9

2/4والبخاري 01)ماجهوابن)7651(،ثاودوأبو1(،454)61 8،)0

5/1والنسائي4(،1)و(04)والبزار (126)يعلىوأبو2،8-27وه/8

لطحاويوابنحميقي،(2261)خزيمةبنوا)243(،الجارودوابن)721(،و
4/37الآثار"معانيشرح"في 2يلاالحلميةط.ودي4 حبادواب@9(،9

3يلا 2/1والدارقطني6(،2 الرسالة،ط.)م@91(وا(وللعاالعلميةط.31

1/3والحاكم 1ا-لهه/5المحلىا"فيحزموابن9،0 4/8والبيهقي8،5 6

طريقمنالوعيط.(7864)والعلميةط.(2222)لهالمعرفتا،"وفي
هذالهكتبل@هبكرآباأنحدثه:أنسأأنآن@لناللهعبدبنثمامة

الصدقةفريضةهذهالرحيهأالرحمنالله)بسمالجرين:إلىوجههلماالكاب

فم@رسوله،بهااللهأمروالنيالمسلمين،على@اللهرسولفرصالتي

أربعفييحط:ظرفوقهاسنلومنفليعطها،وجههاعلىالمسلمينمنسئلها
خمسأللغتإذاشاةخمبىكلمنالغنممنفما@ونهاالإبلمنوعرين

وثلائينستأبلغتناف@الى،مخاضبنتففيهاوثلاثينخمسإلىوعرين

ستينإلىوأربعينستأبلغتفإذاأنئى،لبونيبنتفميهاوأربعينخمسإلى

ففيهاوسبحينخصيىإلىوستينواحدةبلغتف@ذاالجمل،طروقةحقةففيها

بلغتفإذالبوني،بنتاففيهاتسعينإلىوسبعينسنايعني:بلغتفإذاجذعف

علىزادتفإذاالجمل،طروقتاحقتانفميهاوماثةعرينإلىوتسعينإحدى

يكنلموصحقة،خمسينكلوفيلبونيبنتأربعينكلففيوماثةعسرين
خمسابلغتفإفاربها،ث@ءأنإلاصدقةفيهافليىالابلمنأربعإلامحه

إلىأربعينكانتإفاسائمتهافيالغنمصدقةوفيففيها@ئاة،الإبلمن

ذاف@شاتان،مائتينإلىومائةعثرينعلىزاثتفلأاشاة،ومائةعثرين

كلففيثلاثمانةعلىزادتذاف@ئلاث،ففيهائلائمائةإلىمائتينعلىزادت
فيهافليسواحدة،شاةأربعينمنناقصةالرجلسائمةكانتفإفاثاة،مائة

وماثةتسعينإلانكنلمنف@العشرربعالرقةوفيربها،بثاءأنإلاصدفة



-

@للفعائد@لعللفي@لجامعى

ثاءربهاشيءإلاأنفيهافلي@

8/2"المهرةإتحاف9وانظر: 0 8(9228).

ابنعنسفيان،عنالزبيري،أحمدأبوروىذلك:ومن@

الفجر@اقال:جمزاللهرسولأنعباس:ابنعنعطاء،عنجريج،
@لصلاةفبهيحرموفجزالصلاة،فيهويحل@لطعامفيهيحرمفجرفجر@ن:

@ا.الطعامفبهوبحل

2/1والدارقطنيبتحقيقي،(3للاهخزيمةابنأخرجه: 64-1 6 ط.5

1/1والحاكمالرسالة،ط.(2185)والعلمية 4/2والبيهقي9،1 1،6

والخطيب
(2)

5بغداد"تاريخفيإ 8 4/9الغربط.وفي3/ 5.

1/1الحاكمعنهقالالحدبثوهذا شرطعلىصحيححديث@:91
اللهعدحديثمنرأتهقدأنيوأطنيخرجاه،ولمالرواة،عدالةفياليخين

أعلمواللهموقوفأ،الثوريعنالولبد،بن
1/1التلخيص!"فيالذهبيتعقبهوقد 9 عنبعضهمودفه"فقال:1

لما.صحيحوشاهدهسفيان،

2/1الدارقطنيقالبالوقف،أعلأتهإلا أحمدأبيغيريرفعه@الم.65
أصحابووقفهلثوري،اعنوغيره،بيلفريااووقفهلئوري،اعنلزبيريا

أيضا".عهجريجابن

يالح@روايةلمظ(1)
حريمق@ابنطريقمنوالخطيصالبيطقيرراية(2)

الريريحمدألر(حدنافال:غرب،سجر
أعلموافهالمختصر"،

النالرليريحمدألي(بتمزدحكمقبلهومن(3)
أبيعرالدنيافييرفعهدلم(356)عقيص
5لعداثه 8 9الغر@4/ط.وثي3/ حكم6

أبيعنالناقد،محمدعمررسرواههكدا@
عيرمه.

محرزسعليبنمحمدحدئاوفيهاا
فيليمتغريبه"ولفطة."

المحتصرافيدقالحريمقى
تلىلخ"فيوالخطيبالزبيري!،أحمد
فقال:الزليريأحمدأليبتفزدأيضأ
الوريعنيرفعهولمالرلري،أحمد



الراويصب@دفيالطمنبسببلاجكل@ر@شاو:@لل
-

غيرهورواهمسندأ،أحمدأبورواهدمكذا:1/377البيهقيوقال

."صحألموقوفواموقوفأ،

عنرووهجماعةيهوخالفالزبيري،آحمدأبوفيهأخطأالحديثفهذا

موقوفأ.عباسابنعنعطاء،عنجريج،ابنعنالثوري،
7البيهقيةأخرجهفقد / حفص.بنالحسينطريقمنك@1

1/1الحاكموذكره 9 الوليد.بناللهعدطريقمن1

2/1الدارقطنيوذكره 6 الفريابي.طريقمن5
جريج،ابنع@الثوري،عنوالفريابي(الله،وعبد)الحسين،ثلائتهم:

موقوفا.عباسابنعنعطاء،عن

الزبيريأحمدأبو"وهم:الثوريسفيانعنالرواةوهؤلاء
واحدةتكونتكادزتفموالفريابي!الرليد،بناللهوعبدحفص،بنوالحسين

سفيانعنلروايتهمبالشبة

5الكما@هتهذيب"فيكماخيثمةأبيبنبكرأبوقالحيث 7 2 / 6

أثبت؟أيهمالثوريأصحابصوشلمعين،بنيحيىسمعت9يه.36(:
وأبومهدي،بنواالمبارك،بنواووكغ،لقطان،ايحيىخمسه:همفقال:

الثمماوعدعققمابنوقبيصةحذيفقماوأبوالفريابي،وأماثكين.بنالفضلنعيم

سفيانفيكلهمفهموطبقتهمالرزاقوعبدالزبيري،أحمدوأبوعاصم،وأبو

والمعرشأ.الضبطفيأولئك@ونكلهمثقاتوهمبعض،منقريببعضهم

ولممرفوعاجريجابنعنسفيان،عنرواهالزبيريأحمدأباولكن
أكئرهممنوخالفبها،ا@فردحيتضاذةروايتهتكونفبذلثأحد،يتابعه

الروايةعلىسفيانتابعواالذينجريج،ابناصحابخالفائهكماعد@أ،فه

الدارقطني.بذلكصزحكماالموقوفة
اخر.وجهمنالحديطرويوقد

التقرسأ"فيحجرابىقالفقدأحبانا،سفيانفيضحيفالزبيريأح@دأباأنعلى(1)
النوريا.حديتفييخطئقدأنهإلانتنقة".(6017)



و@لفالائد@لعللفي@لجامع

1/1الحاكمأخرجه:فقد 377البيهقيطريقهومن9،1 / بكرأبيعن1
روحبناللهعبدحدثناقال.بمرو،الداربرديحاتمبنأحمدبنمحمد

عنتب،ابيابنأنبأناةقالهارون،بنيزيدحدثناقال:المدائني،

بنجابرعنثوبان،بنالرحالنعبدبنمحمدعنالرحلن،عدبنالحارث

بكونفاما@لفجر@لذىفجر@ن:@ا@لفجرة@@@اللهرسولقالفال:اكععبد
@فرحانكذنب

(1)
بذهبو@نا@لذييحرآ@لطعام،ولا@لصلاةيحلفلا

"@لطعامويحرم@لصلاةيحلتهف@الأفقفيمسنطلا

بهذارويهكذا"البيهقي:قالومتنأ.سندامعلولالحديطوهذا

.@أصحوهومرسلا@رويموصولأ،الإسناد

من(97)"المراسيل"فيثاودأبوأخرجه:فقدالمرسلالطريقأما

يون@.بنأحمدطريق

1/2الدارقطنيوأخرحه: 6 منالرسالةط.(1053)والحلميةط.7

هارون.بنيزيدطريق

2/1الدارقطنيوأخرحه: 6 منالرسالةط.(21ولكهالعلميةط.4

فديك.أبيابنطريق

377البيهقيوأخرجه: / علي.بنعاصمطريقمن1
377الببهقيوأخرجه: / الجعد.بنعليطريقمن1

ابنعنوعلي(وعاصم،فديك،ابيوابنويزيد،)أحمد،خمستهم:
بنالرحمنعبدبنمحمدعنالرحمن،عبدبنالحارثعنفئب،أبي

2/3النهاية،الأئير@يابنلظا(@ 5 احسروجمعهالأسدوقلالدث،الالرحان:8
حي@!اومر

أولايطلعفالكاف@والصالتىالكاف@لحران.الفجر"(435)عفالعويقال(2)
وقتيمخللالبطلرعهالسرحاد،فبالعر@:تسميهالسعاءيصعد@ل@مشطيلأ
مسنطيرأالصادقفيطلعلحلكيعب3الصانمعلىوالرا@الطحاميحرمولاالمح
ابوالثرالطحامويحرمالصحصلاةوقتيدخللبطلوعهالأفق،فييختئرمحترضأ

3الصاعلى
"



الراويضبم@فيالطعنبسببابكلالر@سناو:محلل
-

ذنبكأنهفاما@لذينجر@ن:لمماكيه@:اللهرسولقال:(1)تالئوبان،

فهوالأفق،ياخذو@ما@لمسنطز@لذيبحرم،ولاشينايحللافاته@لسرحك،

."@لطعمويحرم@لصلاةيحل

الروايةأنوذلثالموصولة،الروايةمتنإعلاليتبينالروايةوبهذه

طرقفيجاءكمامستطيرأ،والصوابمستطلا-!يخها:جاءالموصولة

إليه.ذهبنامابؤيدماالصحيحالحديثوفيجهفمنهذاالمرسلةالرواية

ز@ه.جندببنسمرةحديثمنالصحيحالحديثوأما

سوادةبناللهعبدطريقمن(43)(1393.1./3مسلمفأخرجه:

يغرئكملا"بم@ت:اللهرسولقالقال:جندب،بنسمرةعنأبيه،عنالقشيري،
هكذا".بستطبرحنىهكذا،@لمسنطيلالأفقبياضقولابحل،@نانسحوركممن

7/4الموقااإتحات"وانظر: 1 4الحبير@1/التلخيصو")3018(،8 5 4

.(255)عقب

الر@يى:@ختلاطالثاني:
وقوعآسبابمنسببأباعتبارهالاخلاطموضوعإلىأئرتقدكنت

باعتبارهومتفرقاتهالاختلاطفروعلملمةمحاولأهناكماعلىأزيدوهناالعلة،

فأقول:فرعاولي@أساسيأموضوعأها

حفظه،منحذثإنيرويهلماضابطأيكونانالراويفييثترط

كتابهمنحدثإنفيهوالنقصانالزيا@ةدخولمنكتابهعلىومحافظا

مهمفنالمختلطينومعرفةضابطأ،لي@مختلطفكلالضبطينافيوالاختلاط

الحديث.علمفنونمن

@لحم@اأثهثوبادبىالرحلىعدبىمحمدعن"فديك.أبيابنروايةفي(1)

يكرنفقدالواهم،تحديىعليئعسروقدخلل،صالروايةهذهفيماالانبان(2)

مرالوا@انآحهرالديونصيكود@يسنوقدالروافلمخالفتههارودبنيريد

أعلمواقهالحاكم،فيئ
1/2لكتا"لظر.ا(3) 6 8و:7 02الكفايقاو"بتحقمي،5 27.



لعماثدث@العللفي@لجامعى

@لختلاط:تعريف

بينخلطورجلعقله،فسدأيفلاناختلطيقال:اللغة،فيالاختلا@

عقلهواختلطمخلطفهوالرجلخولطويقال:العقل،مخالطأحمقالخلاطة

عقلهتغيرإذامختلط:فهو

العقلفساد@بقوله:السخاويحدهفقدالمحدثين،اصطلاعفيأما
منعرض:أومرضأوضررأوبخرتإماوالأفعال:الأقوالانتظاموعدم

احتراقهاأولهيعة،كابنكتبذهابأوكالمسحودي،مالوسرقةابن،موت

لاالملقنكابن

يلمختلط:@ويةحكم

لممهمعزيزفنهذاتعالى-.االلهرحمهالصلاح-ابنالحافظقال
وهمجدأ.بذلثحقيقاكونهمعبهواعتنىبالتصنيفأفردهأحدأأعلم

أوبصرهلذهابخلطمنومنهموخرفميلاختلاطهخلطمنفمنهممنقسمون:
لاوالاختلاط،قبلعنهمأخذمنحديثيقبلأئهفيهم:والحكمفلك،لغير

أخذهليدرفلمأمرهأشكلأوالاختلاط،بعدعنهماخذمنحديايقبل
بعدمهأوالاختلا@قبلعه

مايقبلولاالاختلاط،قبلعنهمرويمايقبل"النووي:الإماموقال

فيه،شكأوبحده،

الجريريمثل:أعمارهم-أواخرفيالمختلطونأماطوحبان:ابنوقال
بصاونحتجهذا،كتابنافيعنهمنرويناف@وأشباههما-عروبةأبيبنوسعيد
الذبنالقدماءمنالثفاتعنهمروىماإلاحديثهممننعنمدلاأناإلارووا،
التيالرواياتفيالثقاتوافقواومااختلاطهم،قبلمنهمسمعواانهمنعلم

)حلطأ@اثةالعرسه@لسان(1)

2المغيشا@قح(2) 77 5والحلمية@3/ 8 / 44-5 الخضير.ط.94
4الحديشهعلمأنلاالمعردة(3) 9 4 0

بتحقبقي
معالمطرع@@التقريب(4)

ك@.2/2التدريبه"



الراويضبمدفيالطعنلسبصالإعددلر@سنا،محلل
=

فياحتلطوادانحكمهم-لأنأخرى.جهةمنوئبوتهاصحتهافيلكلا
إذاالثقةحكغعدالتهيم-تقدمبعداختلاطهمفيعنهموحملأعمارهمأواخر
@يه،يخطئلمأنهنعلمبماوالاحتجاجغلمإذاخطئهتركالواجبانأخطأ،

ىرومماانفر@واوماالثقات،وافقوافيمابهمالاحتجاجهؤلاءحكموكذلك

سواء"الاحنلاطنجلمنهمسماعهمكانالذيالثقاتمنالقدماءعهم

وتغيبكالاختلاططارئ،بأمرعقلهزالمنأما"الحازمي.وقال

فإناختلاطه،وقتعنالبحثالطالبيلزمولكنبحديته،يحتدفلاالذهن

طرأقدعارضهذالأنةبالكليةحدينهطرحعلمهإلىالوصوليمكنلاكان
ممنسمعهمالهتميرفاظالمشهورين،والحفاطالمتقدمينمنواحل!غيرعلى

بهاإالعملوصحعنه،الروايةلهجازصخهحالفياختلط

منالراويفيهيخطئلمالذيالحديامعرفةفيثاقبةنظراتوللسلف

لمأثهلهمتبينفماالمختلطين:أحاثيثمنيننقونفهميه،أخطأالذي
الجراح:بنوكيعقالتركو@فيهأخطأائهلهمتبينوماأخذو@فيهيخطئ

لموماأخذناه،حديثهصحيحمنكانفمافنسمعسعيدعلىندخلكنا9
طرحناطصحيحأيكن

حديثينإاختلطمابعدعنهكتبت9نعيم:أبووقال

بعضعنأخرجاففدالصحيحين،صاحيص@نبعهوهذاأنويبدو

البخاريالإمامأخرجفقدالاختلاط،بعدمنهمسمعمنبطريقالمختلطين

السلميالرحمنعبدبنلحصين
واشارنميربنحصينبطريقالمختلط(6)

(2))الئ@مة(0ا/161صحيحه(1)

ير@الحرحترجمتهعروبفأبيابنةيحني(3)
.(2365)التقىساوإ4/5،6التهنيبه

4/0التهديسهد@هنيب(4) 5 7(5)

1النيراشا:الكواكبديإترجتهانظر(6) 2 6

2/3التهنيسهتهديبو"5(،8لا اودمدي5،2

5ةالاري!المدي(7) الرأماحجر.ابنوقال.66

1الحمسفاالأنمةلمروط 4 6

مطت@و@7(،2للاثلأ/4"والحديل

.4/57الهديا@دب"

ك@312"والنحدي@والالجرحا(،لا

.609:"لري

البخاري=لهيخرجفلمنميربنحصين



-

@الفعائد@لعللفي@لجامعى

بعدالرحمنعبدبنحصينمنسمعنميربرحصينأنةالسحاوي

لاختلاطا

السبيعيإسحاقلأليمسلمالإمامروى@3وكذلك
(2)

لنعماربطريق

@زيىبن@اعمارةحاتمأبوقال
(4)

بأخرظإسحاقأبيمنسمع

الصحيحينصاحبيأنوالحقيقة"النبي:ربعبدالقيومعدالنيخيقول
والذيالاختلاط،بعدمنهمسمعوامنبوساطةالمختلطينعنكثيرأأخرجا
يخرجانلماالصحبحشصاحبيانهوالبحثهدافيبهيحكم

(6)
عن

لاوحديثم،منينتقيانالاختلاطبعدمنهمسمعمنبطريقالمختلطين

@أحا@يئمجميعيخرجان

يستطيعهفلاالثأن،كبيرإمامقبلمنإلايكونلاالانتقاءهذالكن

المجتهدينالحظامالأئمةلأولتكخصيصةهوبلبالحديث،متغلكل
اهلمنالجمهورعندالمختلطينفحكمومكلاته،الحديطسعللالعارفين
قبلعنهمأخذمنحديطيقبلالهالصحع:ابنعنبيانهسبقكماالعلم-

دللاأمرهأشكلأوالاختلاط،بعدعنهمأخذمنحديثيقبلولاالاختلاط،

(2)

(3)

(5)

6)

(7)

عليهتابعهواحد..حديثسوىالرحمن-عدبنحصينعنيعي:عه-حدل@س
لضيلا.بنومحمدهممححه
2الميشهدفتحالظر: 83 4والعلميةط.3/ 73 /4-4 7 الخضير.ط.4
1الكبير"الالارلحانطر"الدحاليعيدبناللهعدبنعمرومو 6 0 / 2(،للاه6
5التهدباتهديبو@ 3 3اليراشهالكو@ثبر@8،/ 4 ثأ..)1

.14:"اليراتالكواك@@مقدمةانطر

وط.نثات،ط.شوالمنبتالراي،شتليم"@رويقحزم.اب@ثارطوعفيوقع
.(4821)الالتقريبهالراء.تقديمعلىححرابنالحافطوصصاسمد،

ا(.مالهالحدلشاعلل1

طهشرالمحىبهداوامتعمالهاحينإ،بمعنى:إممااللاالقبومعدال@نناشل
2الليهانطر:الماضيبالفحلتختصأن 4 3 /1.
1البراشاالالكراكبمةم@ 4



الراويضبمدفيالطعنبسببالإعلدلرال@صند:محلل
-

أثمةحكمفيجليالراهماوهذابعده.أوالاختلاطقبلعنهماخذهليدرى

المختلطينعلىوالتعديلالجرح

و@لتغير:@لتخليطتلاط@

رالأموبعضهاوأزيدالاختلاط،عنالكلامالعلةأسمابفيتقدم

فهو:التخليطوأمامعروففالاختلا@التخليط:غيرالاختلاطأ-
ابنقال@االخرفلاالصحةحالفييقعالضبط@يعارضاختلال9

ماعليهاختلطمنإند@حبان:
بعدلرهاعنيرعلمئميسمع،لمبماسمع

بسماعهاييقىلاوهوبهاوحدثنثرهاحتىمنهاعليهاختلطبماعلمه

أوشاك،وهويكذبمنمعنىفيلانهالأخبارثفيبهيحتجلاأنلبالحري

بصاثق،يكونلايقولماصدقفيكواكصدقه،فيثدوهوشينأيقول

حالةلي@والاختلاط"بهالمانإتهالهتكإسبالوتركالستر،اللهونسأل

ذلكمنالأوقات،بعضفيعارضأيكونقدبلالموت،الراويتواكب

فاتحةألقنكتحتىعقليفذهباحتجمتمعمر.قال@اود:أبيقول

أنداوبلغنيالسخاوي:قالهامتهاعلىاحتجموكانصلاتي،فيالكتاب

عوفي،ثمالفاتحفخىشيءكلنسيفا@الفالجلهعرضالحلبيالبرهان
شيتأ،شيئأكالطفلالأولمحفوظهإيىيراجعصارأتهنفسهعنيحكيوكان

الحضرميمحمدبرإبراهيمأدعياض:القاضينكرهماهذامنواعجب
حصلقدكانوثلاثمائةوتسعينستسةفيالمتوفىالثرقيبابنالصروت

بكتبولاالله،إلاإلهلابغيرينطقيكنفلمفالج،شهرأبثلاثينموتهقبلله

أنلائلاثةوهاداش@اياتمننلكفكارالرحيم،الرحمناللهبسمغير

3حي@!والت@الحرح@الحثالسيلعلىانظر(1) / 3و(1)4 83 / 5و(0831)4 / 613

6/4و(1347) 3 0(1848)

1/5الحديشهعلومتح@@ر@(2) 1/3"الالمجروحبن(3)@4 69.

.(3860)عقبستهالمأ

2المحبشادفنح(5) 9 1 /3-2 9 4والعلبةط2 9 6 الحصير.@4-497/



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

ضعفمنالأول:النوعأنفذكرالحنبلي،رج@ابنعدهاللاختلاط،ىأض

بعضفيحديثهضعفمنوالثاني:بعض،ثودالأوقاتبعض@يحديثه

بعضع@حديثهملكنأنفسهمفيثقاتقوموالثالث:بعض،@ودالأماكن

فيذلكويقعرابعأ:نوعأسعيدهمامالأستاذوأضاتضعفليهالثيرخ
الحديث.أبوابمنمعينلنوععنايتهموافرغوانخصصواالذينالرواة

فالتغيرمتباينان،امرانوالتغيرالاختلاطإنالتغير:غيرالاختلاطب-
هذاولازمالسن،وكبراليخوخةأجلمنيحصلكماالحفطفيرقةهو

انفلكووجهالمختلط،معاملةيعامللاالتغيرأصابهالذيانالتفريق:

الأوهاممنبسببهيحصلمالقلةالراوي؟مروياتعلىبؤنرلاالتغبر
فيهوهمأتهتحققمافيجتنبيهمقدالذيالثقةحالحالهوالأغلاط.
يجعلالذيالاختلاطبخلافقبولهفييوقفولاحديثهباقيويقبلوأخطا،

شاء،كيفويحدثسئل،فيمافيجيببهيحذثمايحقللابهالمتصف

السقيمبحديثلأالصحيححديث@فيختلط
@ثختحط:عنمهمات

ماراليعلىالحكمصدرفإذابالاختلاط،الراويوصفمنالتيقنا-

أعرففإنهمبالدليعنطالبهمولمإليه،فصبواماوراءمثيناالكبارالأئمةمن
يخرهم.منالرواةبحال

ضعيفمناختلاطهمبعدالمختلطونبهحدثماكلليى-2
إذاالمختلطروايةاستثنىيجدهحبانابنكلامفيالنظروالممعنحديئهم.

اختلاطه.بعدعنهحدثدانالثقات،وافق

اختلاطهقبلعنهرويإذاالمختلطحديثروايةقبولمسألةإن-3

اختلاطه،قبلضعيفأالمختلطكانإناأمافاحتل@ثقةكانإفافيمايختص

بعده.أواختلاطهقبلكانسواءحدلىيردفحينثذ

2/5التر@دي!علل@ثرحانطر:(1) 216 733وعرط.2 /2-17 ممام.ط.8
4الأحاديف:إعلالميأحسدالإسامالصهحانظر.(2) 03-4 04.



الرا@يضبمدفيالطمنبسبباب@لالشافى:@محلل!
=

فيمرةمرتين:شيخهمنالراوييسمعأنلاحتماليتفطنأنينبغي-4
وقعكماهذامنهذاحديثيتميزفلاالخرف،حالفيومرةالصحة،حال
اسائببنعطاءعنروايتهفيسلمةبنلحمادذلك

وؤجدتاختلاطهبعدعهحدثمختلطروايةعلىالوقوفحالفي
صاحبيأنواعلمالرواية.تلكتجضعي@تعجلفلاالصحيحينفيالروايةهذه

وغابتالصحيح،صاحبيعرفهالعلةالمختلطحديطمنانتقياقدالصحيحين

الصحيح.صاحبعندصحيحةالروايةتلكتكونأويخره،عن
قعوو)نماكذلث،ليسواوهمبالاخنلاط،وصفوامنالرواةمن-6

الله،عبدبنوشريكعييقابنلسفيانالحالهوكماالحفظفيتحيرنوعلهم

تخليطأ.يسمىماوهذاالفضاء،توليتهبسبضبطهضعفشريكأإنبل
يعزفتهف@المختلطينأحدعنماراوروايةمعرفةإلىيهتدلمإفا-7

بالكامل.روايةعن
صحيحيعرفولكنهالاختلا@بعدشيخهمنسمعراويكونقد-8

فالمعينلنيحبىأنذلكمثالعصحديئهيقبلفحينئذضعيفه،منحديثه

الاختلاط؟فيمنهسمعتو)ئماعروبة،أبيبنسعيدعنتحدث"لوكيع:

لامستبر؟بحدبثإلاعنهحدنطرأيتنيةفقال

أمرين:لأحدفيهيؤثرلااختلاطهولكنالراوي،يختلطقد-9
الوها@لعبدحصلكمااختلاطه،حالبثيءيحدثلمأنهالأول:

9راود:أبوقالحازم.بنوجريرالثقفي،
الثففيالوهابوعبدحارمبنجرير

عنهما".الناسفحجبتغيرا،

بنأبانفيعديابنقالكمامنكر،حديثعنهئؤثرلاأن@لثافي:

أنإلىأحمدالإماموأشارمنكرأ،حدينألهيجدلماخنلاطهمعاثهصمعة

2كمال@غيثوالقح2،ك@70التهدسهلحتهذيبةالفاندةلت@اموانطر(1) العلية@78

4/4ر 64 6 الحضير0ط2
1ةالكمافي"الظرة(2) 4الحديشه.علمأللاولمعرمة3،5 9 لنحقيفي6



-

@لععالد@@لعللفي@لجامع

الحديثصالحفهوبأخرةتغيراندصسةبنأبان

عنهأصحابهمنالأكابرفروايةالراوياختلاطوقتيعرفلمإذا1

إلامتأخرأ،يقعالاختلا@فيالغالبلأنةعنهالصغارروايةمنوأمثلأولى

تأخرأ.عنهأخذواممنالأكابرأنبالدللتبينإذا
بحيثمئايخهبعضبملازمتهمعروفأالمختلطالراويكانإذا-11

علىالرواياتتلكمثلتفضلفهنالهحفظهشدةمنلسانهعلىحدلةيكون
لها.ويعتبريخرها،

صحيحإلاشيوخهعنيحمللامنالمختلطعنروىإفا-12

الحال.تلكبمئلفيعتبرحديث،

كتابهوكانحفظه-منلاكتابهمنحذثالمختلطأنتيقنابفا-13
الاختلاط.بحدنهسمعمنعهرواهاولوبحينها،الروايةتلكفتقبلصحيحا@

ل@ر@@،@سنا@فيفاخطاالاخنلاطبعدالمخنلطرو@هومما@
عنالجريري،إياسبنسعيدعنالمبارك،بناللهعبدروىما@لمرسل:

إفاالله-سترسولكانقال:ز@ه،الخدريسعيدأبيعننضرفأبي
لكاللهثم@ايقول:ثمرداءأوقميصاأوعمامةباسمهسماهثوبأاستجد

شرهمنبكو@موذله،صنعماوخيرخيرهمن@سالككسوتنيهأنت@لحمد
أصحابكاننضرة:أبوقالالروايات:بعضفيوزيد@ا.لهصنعماوشز

اللهويخلفتبليقال:ئوبا،صاحبهعلىأحدهمرأىإنامج@رواللهرسول

3/3أحمداخرجه: 0

داودوابومه(،2)حميدبنوعبد5،و.
ليئاوأبوبتحقيقي،(06)له"،ئلالشما"وفي(1767)لترمذيوا4(،020)
"ا@ظر(1)

4ةالأحاديف@ملالفيأحمدالإمامسهج 04-4 عيدأبيردسؤالات0،5
2/3الرجا@اوسرلحةولالحلل2/7،4عديلاس"الكاملو@)3231(،ارثهلالي 4

نضرفأبيع@الحريري،عنعيفاسإمصاعلص(30255)شيةألياسخرح((2)
فقط.@صرةأبيكلامفذكر...@اليأصحابكانقال.



الرا@يضبمدفيالطحنبصبباب@لدلرلالشاو:محلل
-

ط.(6284)@الإيمانسعب@فيوالبيهقي)462(،@@النبيأخلا@"في

بناللهعبدعنطرقمن(3111)والبغريالرشد،ط.(5871)والعلمية

لإسناد.ابهذاالمبارك،

الأذكار!"فيالنوويوقال"حسنحديثالمذاالترمذي:قال
صحيححديث")،4(:

@ا

عمره،@خرفياختلطالجريريلأنضعيف.الحديتهذاإسنادأنإلا

سمعممنالمباركبناللهوعبد
تربع.قدالمباركابنأنإلاالاختلاطبعدنه

مج@هالنبيأخلاق"فيالثيخوأبو)2801(،يعلىأبوةأخرحهإذ

4/1والحاكم)752(، بنحمادطريقمن(1131)عقبوالبغوي9،2

هإ.يخربودمسلمسرطعلىصحيححديثهذاةاادحاغقالمةأ@

ب@خالدطريقمن(5420)حبانابنوعه)9701(،يعلىأبووأخرجه:

عبدالله

1/3"الطبقات9فيسعدابنوأخرجه أخلاق"فيالخسبخوالو5،6

طريقمنى32)الكبير،الدعوات"فيوالبيهقي2(،هيه@ثسفاالنبي

الخفاتعطاءبنالوقابعبد

ط.(10141)لكبرى!ا9فيوالنسائي)1204(،ودداأبووأخرجه:

تحق@قهلار@يالدكورقال"،صحيحكريبحسنلحديتشاكرةأحسدطبحةفي(1)

صحيح،غريبحنشاكرتأحسدطبعةايلهه-دفية3*/3الكبيرللجامع

لقال:.(4326)/3الأضراشهتحمة"فيوكدلكقلت)مهاو)لمجاوصوأثتناه

صحيحعرب@ةيهينكر@حس@!
"

ياله.سيأتيكماححرالنالحافظ@لثفيتحقبما(2)

9للحقيليالكجيراالضعفاءو")675(،3ثاا/للحجليانقاشا@معرمةانطر:(3) 9 2؟/

3واتحديل!الحرحو / 4الرجاال@2/ضعماءليو@الكامل)1(،4 الثاو4،4

2/7د@حا 1.لنيراشاالكوا@او"47،4-،4 7823).

ا@.487@اتقربب!ربما@ل@!إنجتنقةالكولي،أمامةأبوةومويا(

ا(.مما7)التقربا"تبشاشقةالواسطي:ومو)مأ

.(4262)لاتقري@اأحطأربماصلوقوهر(6)



-

يالفعائدالعللفي@لجامع

1ويثلأالحلمية وابن0(،3لالهوالليلقه،اليومعملوفيإالرسالةط.(00

اليومعمل"فيالسنيوابنل@93(،الدعاء@ا"فيوالطبراني)1245(،جان
يون@بنعيسىطريقمن(271)والليلة!

منبتحقيقي(61)له"،الشمائل"وفي)7671؟لترمذياوأخرجه:

المازنيمالكبنالقاسمطريق
@يناربنمحمدطريقمن(4022)داودابووأخرجه:

بنيحيىطريقمن(14)والليلة!اليومعمل"فيالنيابنوأخرحه:

المارنيراشد
3للاهشيبةأبيابنوأخرجه: هارونبنيريدطريقمن(02

بناللهعبدروايةبمثلالجريريإياسبنسعيدعنرووههؤلاءجميع

بنخالدعداالاختلاطبعدالجريريمنسمعواهؤلاءكلولكنالمبارك،

بعده؟أوالاختلاطقبلالجريريمنسمعهليعرففلاالواسطي،اللهعبد

5الساري!:داهديفيحجرابنقال أيضاالبخاريلهوأخرج":75
إلىأمرهلييتحررولمعنه،الواسطي،خالدروايةمنالجربري-اي:-

1بعده؟.أوالاختلاطقبلمهسمعهلالآن،
00.

قبلمهسمعممنوهوالحريري،عنسلمضبنحمادوخالمهم
اخنلاطه

الثحخيربناللهعبدبىالعلاءأبيعنعنه،رواهإذ
أن(8)

(2)

3)

(5)

6)

.(5341)@التقريبمامود@إثقةالشبعي،إسحاقأبيابنوهو:

.(5487)التقرسا@لبن!فيهصدوق"وهر

.(5870)دالتقري@!الحفطهسيئصدرقالأر@ي،1ومر

.(75@)دالتقريبطدضحي@هوهر:

.(778لهاققريسأعابد!،تقنشقةومر.

فلك.بيادوسأتيالوفا@،عدروايةفلكمنيثى

.(57للاللعحليالثقكادمعرفةا@طر:

الخير،-ساللهعدبنيزلدالحلاءأبيعن"الرسالةط.الكبرى!الشاتيالمنفى



الراويضبطفيالطعنسمببابكثدلون@ر@ال@صلل
=

خلافةفيولدئقة،تابحيهذاالعلاءوأبوالحديث،فذكر...@اللهرسول

هعمر@

(1)
مرسل.لحديثفا

يرالنسائيأخرجه:
1وياالحلمبةط.(10142)الكبرى!" 0 ط.(06

الحجبع،بنإبراهيمطريقمن(301)لهوالليلة،،اليوملاعملوفيالرسالة،
به.سلمة،بنحمادعن

يون@،بنعيسىمنأثتالجريريفيسلمةبنحماد"النسائي:قال

يختلط،أنقلقديم@نهسلمةبنحمادوسمعاختل@قدكانالجريريلأن

الطاعون.أيامالجريريانكرناكهم@:قالالقطان:سعيدبنيحيىوقال

."التوفيقوبالتهالمبارك،وابنعشىحديثمنبالصوابأولىحمادوحديث

الثقفيالوقابوعبد":(4022)عقبثاودأبووقال
(2)

أبافيهيذكرلم

=

منألمهدصزيعة.أثبتأ@هالمحققودكرأليطعن
وعندالأشراسه،تحمة"

الزيادفمنهوجدتالليىشرتالصدعبد@الأشرافهالتحفةكا@@ل@رجوعي

حمنهايقالأسراسهتحفةمناالاللاميالغر@لار.@نيححوثةيخرأنهاإلا

حننهاوأنهالخطية،النحولحصالصسدعدطفيوجوثمابل@وأشارالمحقق

الأشراسه.لتحن@نيموحه@ةألهاالصوا@بذنلدةمىيوفقولمحطأ،لأصها
أبيوالدالتحيرساللهعدمندليالحليتدكرسكلقالمريأنفلدو@ل@
ديالمفدحميالحديتهداروىوفدالحلاء.

9/4المحترظ" طربقصى61)78

لناللهعدعنالحلاعطأليعنالجريري،سعيد@وثكربالقلم،دبالإتالاتي

واليلقا.الومعملكابفيالنانيرواهكنا@الحليت:عفوفالالثخير"،

@البهرىاالناتيودسنىواليلقااليومصالمطرعفيمرجيماانإلا

بنحماديهنادعنكلامهساقميثاودأبريذكرولمأيمه،دكلنفيه:يىالعلمية

3للاالأشراشادتحمةيرداردأبيكلامال@زيونقلأيضأ،الزيالةمدهسلمة لهأ2

أنهالسنويثلأص/11المجولهعرن"صا@ولقلأيصأ،الزيادةفيهيذكرول

ميهلي@المدويعدداودأبيك@3أنعلىيدىومداأرسلاماألهماسعنيقال:

غيرالقلاثةوانالساتي،كتا@رراياتفياخلاتأنهلييظهروالذيزيادة،

الومعمل"كا@روىعدصاليمموقعللهساثاود،بيتول(بحل@موجودة
عه.للنمانيوالليلقه

(7740)لتقريبهاد(1)

انقفي.الوقابعدروايةعلىأقفلم(2)



-

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

جمز...النبيعنالعلاء،ابيعنالجريري،عنقال:سلمةبنوحمادسحيد،

الوهابعبدسماعأنبذلك:يعنيواحدلما.سماعهماوالثقفيسلمةلنحماد

الجريري.اختلاطقبلكلاهماسلمةبنحمادسماعمثلالثقفي

1/1الأفكار"دفتائجفيحجرابروقال والحاكمحبانابندوغفل:24
سوىذكرناهمنوكل@الحديث:رواياتنكربعدوفالفصححاطثعلتهعن

أي:اليخ-منفعجباختلاطهبعدالجريريمنسمعواوالثقفيحماد
المننصحيحيكونأنويحنملصحيح.حديثبأتهحزمكيفالنووي-

أعلم،.واللهأيضأ،حسناخرطريقمنلمجيثه
باختلاطمعلولةالمتصلةوالروايةأصح،المرسلةفالروايةهذافعلى

لجرا

للروايةتصحيحهفيمعروتعوادبثارالدكتورأتغالسالقفي
بحجةالمرسلةعلىويرجحهاالمتصلةالروايةيصححالدكتوركانإذةالمتصلة

فيالجريريعنومسلمالبخاريعهروىممنالواسطياللهعبدبنخالدأن
منانتقيافدومسلماالبخاريأنوهيقناعةإلىتوصلتأننيإلاصحيحيهما،

يخرجالمفهماثقيقا،انتفاءالاختلاطبعدعنهمروىوممنالمختلطينرواية
الأخيرسمعمنخالفهوقدالأخير،الراوياختلاطبعداخرراوياسمعلراو
تصحفلاالجريري،عنخالد،روايةفيهناالحالهوكمااختلاطهقبل
لترجيححجةتكونأنالصحيحين-فيالجريري-عنالواسطي،خالدرواية
سمعوكلاهماالثقفي،الوهابوعبدسلمةبنحمادخالفلأتههنا.روايته
ينطبقخالدروايةعلىينطبقوماتبيانه.مركمااختلاطهقبلالجريريمن

الروايةلترجيحأيضاالدكورلهااحتجوالتيأسامقيبنحمادروايةعلى
سةوتوفياه@21)سنةولدأسامةبنحمادأنذلكعلىزدالمتصلة،

فيالعجليقالوقدعدي،أبيوابنهارون،بنيزيدطبقةمنفهوهأ201)
1/3"الثقات@امعرفة وابنهارون،بنيزيدلاختلاطافيعنهروى":94
@يختلط...فهوالصغارهؤلاءمثلعنهروىكلماعدي.أبيوابنالمبارك،

الجريري.تلاميذفيبهايستوضحالعجليمنإشارةفهذه



الراويضبمدفيالطعنسببالإعلالر@سناكعلل
-

روىبأنهالثقفيالوهابعبدروايةأعلقدلارأالدكتورأنكصا

أق@لمأنيإلىسبقليماأشرتوقدمتصلأ،ومرةمرسلامرةالحديث

التيالمتصلةالروايةأماأبو@او@دكرهاالتيالمرسلةالثقفيروايةعلى
لمالدكتورأنكماطويل،بحثبعدأجدهافلمالدكتورإليهاأشار

علىعللهبعضابتعدتولربماالحديت،بإعلالأسهبتقد

هذاخلاصةفاقولذلث،فيالحكمألخصأنفاحتالمقاملطولالقارئ

روايات:ثلاثللجريريأنالحديث

عطاءبنالوقابعبدعنهرواهاوقدسعيد@هأبيروايةالأولى:

تابعه.ومنالخفاف

سمعممنوهوسلمة،بنحمادعهرواهاةو@لثانيه
الاختلاط،قبلفه

الخير.بناللهعبدبنيزيدعنوجحلهاأرسلهاحماثأأنإلا

بذكره@اودأبيكلاممناستفدتهاوهذهمرسلا.نضرةأبيصو@ثالثة:

مر.كماالنمفي،رواية

أقوالاختلفتوقدفيه.الجريرياضطرابعنينبئالاختلافوهذا

والحاكمحبانوابنالترمذ@صححهفقدومصعف،مصححبينماالعلمأهل
لنووا

أعله،منقولنلثمنوالراجححجر،وابنوالنسائيداودأبو

والله

3/4"لأشراتاتحفة" 5 4يلأ3 3لملأ/6المسندلماوأطراف"2(،3

4المهرظتحافدال@)7858(، 3 8 / 5(5723)

بنعطاءروىمافيه:و@خطاالاختلاطبعدرو@ر@لمخنلطومما@

نزلت:لماقال:ز@به،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنالسائب،

1الألعام.1لخسن،بأتتىسالأأنجنيرماللفربراثولا الأمواعزلو(52

يث@،للنبيذلكفذكرينتن،واللحميفسد،الطعامجعلحتىاليتامى،



-
يللفعائد@لعللدي@لجامع

البقرة:1ألمضلئىمنألمفسديقلموألنهنكغفإضتخال@غثولفنزلت:

2 لطوهم.فخاقال:2،0
1/3أحمدأخرجه: /3والفكرط.(3342)تفسيرهفيوالطبري2،5

6 98-6 9 1/4المنثور"الدر@فيكمامردويهوابنالكتب،عالمط.9 5،6

2والحاكم 7 8 / 2-2 2والبيهفي7،9 5 8 /2 5 المقدسيوالضياء5،/6و9
02المختارظدافي 5 8 / إسرائيل.عنطرقمن(272)1

12)ودداأبووأخرجه: لفكراط.(3343)تفسيرهفيلطبريوا7(،8
3/6و 9 2/0والحاكمال@،عالمط.9 3و31 0 3و3 فيوالواحدي1،8
/10المختارة!9فيالمقدسيوالضياءبتحقيقي،(7لاالنزو@هاسباب"

5 جرير.عىطرقمن(273)92

6/2ئيلسااجه:خروأ 56-2 5 ط.(6497)لهى"،لكبرا"وفي7

طريقمن(2081)تفسيرهفيحاتمأبيوابنالرسالة،ط.(6464)والعلمبة
عنةبنعمران

6/2النسائيوأخرجه: 5 ابيطريقمن(6496)لهالكبرى@،@اوفي6
المهلب(بنيحى)يعني:كدي@

السائب،بنعطا.عنويحيى(وعمران،وجرير،)إسرائيل،أربعتهم:
بهذا

تلكأحدفيليستالعلةأنإلابعضا،بعضهايقويمتابعات

:(3)أحمدالإمامقالإذالسائب،بنعطاءفيالعلةإنمابغير@فينقوىالطرق
يرفعها@.يكنلمأشياءجبيربنسعيدعنيرفعفكان"

5/37الأوطار،نيلفياالثوكانيوقال عطاء-يعي:بوصله-تفرد"ة5

."مفالوفبه

(2)

(3)

.(5الللالهالنقريساأومامالهصدوق"ومر.

.(7654)سهلققرا""و@صد"ومو.
1

2/4وعللهاالحلبترحالفيأحمدالامامت@الح@(ص 5 .(17)كه1



الراويضبح@فيالطعنلسبصابثلدلر@سناوعلل
-

الاختلاط.بعدعطاءمئسمعواالأربحةهؤلاءنظى،اضجهةومن

6:"الباريتحمقدمةإفيحجرابنقال مجموعمنلي@اوتحصل:01

@زائدة،معاويضبنصزهيرالنرري،وسفيانشعبة،روايةأنالأئمةكلام

غيرعنهرو@منجصيعوأنالاختلاط،قبلعنهزيد،بنوحمادوأيوب،

."سلمة.-.لنحمادإلااختلاطهبعدلأنهضعيف،فحديثههؤلاء

فيالطبريعندرواهأنههذهروايتهفيعطاءاختلاطعلىيدلومما
6والفكرط.(3344)تفسيره 9 9 بنحوه.مرسلأ.سعيدعنالكتبعالمط.3/

عطاء.عليهاتوبعالمرسلةالروايةوهذه

فييالوا@طريقهومن9،1تفسيره:فيالثوريسفيانأخرجه:فقد
به.جير،بنسعيدعنالأفطس،سالمعنبتحمقي(7لهاالنزولاساب"

3"الفتحدافيحجرالنقال / روايةذكرهعقب(2767)عقيبوو5

5العجابفي:وقالإرساله،معالمحفو@هووهذا9سالم: 4 8 /1:

اختلط،ممنالائببنعطاءنف@اقوى،وهوعباس،ابنيذكرلممرسلا

لأ.منهأتقنوسالم

الطريق.هذاكيرمنالحديثهذارويوقد

قال:هثيم،حدثناقال:)التفسير((58للأمنصوربنسعيدفأخرجه:

مرفرعآ.عكرمةعنإسحاق،أبوحدثا
لإرساله.ضعيفأنهإلاثقات،رجالهإسنادهذا

قتاثةعنمعمر،حدثناقال:(260)تفسيرهفيالرزاقعبدوأخرجه:

فومر

مرسل.أتهإلاثقات،فرجالهسابقهمثلإسناد

4/3الأشراف!نحفة9وانظر: 4 لما/3المسند!أطرافو")9655(،7

و@@3347@
1/5المنثور"الدر9 64-5 84.

بنحصينروىماوشنأ:إصناداالمختلطر@ويهفبهومما@خطأ@

قال:مرفبنعمروفحذثهإبراهيم،علىدخلناتال:الرحمن،عبد



-

ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

رأىأنهأبيه:عنوائل،بنعلقمةفحدثنيالحضرميين،مسجدفيصلينا

فقالسجد،ذاد@ركع،وإفاالصلاة،يفتتححينيديهيرفعع@لىاللهرسول

فحفظالواحداليومفلكإلاروجماللهرسولرأىأباكأرىماإبراهيم:

عنداليدينرفعإنماإبراهيم:قالثممه،ذلكيحفظلماللهوعبدذلك،

الصلاةافتتاح

شرح"فيوالطحاوي)94(،اليدين،رفع"فيالبخاريأخرجه:
1/2"المعاني 2 1/2والدارقطنى)9131(،الحلميةط.وفي4 9 العلميةط.0

الإسناد.بهذاحصين،طريقمنالرسالةط.(1121)و

اختدطقدحصينأأنوذددمقالأ،فبهأنإلامتصل،إسنادهذالتول:

2/2لأالكمال@اتهذيبهامشفيكماطهمانابنقاللأخرة، 1 2(1342):

عنهيئمروىومالأخرة،أنكروهالسائببنعطاءةيقوليحيىلاسمعت

موضعفيوقالحصينا-يعني:اختلط-إتهئتمصحيح،فهووسفيانحصين
له:قلتثالث:موضعفيوقال"،بأخرةجميحأأنكراوعطا.حصيناخر:إ

سماعا؟أصحهممنةقلتنعم،قال:اختلطا؟وحصينالسائببنعطاء"

حجرابنونقلحصينإ،فيوهيمالثوري-يعني:أصحهم-سفيانقال

2/3"التهذي@تهذيب"في 4 وقاللا،اختلط@اقال:أثههارونبنيزيدعن5

فيحجرابنوقالتغير"،":(130)والمتروكون@االضعفاءدافيالتسائي
2/3التهذي@اتهذيط" لألهالحدي@علومفيالنذلثوأنكر":45

لاوتغير..اختلط

دسننطبحتيكلتالحياللفظجاءمكدامختصرة.البخاريصررأيةالدارقطي،روايةلثظ(1)
وكلاممامرقيبنعمرووالمخاطصإبراهيم،المتكلمدإنعحيفليهةو@يهاارقطياالد
حطأومومنهاالمرادماأثويلاألاك!"وقوله.حجر،بنرانلإلىقرالةبصلةيمتلا
روايةفيالنصحاءوقدالص،هذاخطالأي@المكانهدايردكرتهو)تماالشح،في

داجووهرأصحاصماولامعود@النيرهولممرواتلأ-يعي.ي.الطحكل

إلراهيم.قولثودلحمحتصرةالخاريروايةأماارقطني،الدسصمى
33-931اليراتا:الكواكب"وا@طر:(2) .(3فى4



الراويضب@دفيالطحنبسببلابكل@ر@مشاكمحلل
-

صدوقفهوعلقمةوأما

عللهفيالترمذيفقالأبيه،منعلقمةسمعفيالعلمأهلتكلموقد

فقال:أبيه؟منسمعهلواثل،بنعلقمةعنمحصدأسألت":(2للأاالكبير

@التحصيلجامع@فيكمامعينابنوقالأشهر@،بستةأبيهموتبعدولدإنة

:(1454)عففقالالترمذيوخالفهماشينأ"،أبيهمنيمعالم)73،(:

بنالجبارعبدمنأكبروهوآبيه،منسمعخخربنوائلبنوعلقمةا..

أبيهمنيسمعلمالجباروعبدوائل،
علقمةأنعليهيدلالراجح،هوالترمذيإليهذهبالذيأنإلاقلت:

1مسليمأخرجهمامنها:أبي،حدثنيةحديثغيرفيفال 0 9 / 5(1680)

"،حدثه...أباهأنحدنهوانلبنعلقمةأن":17-8/16والشاثي)23(،

و@يالما/2النسائياخرجه:ماومنها
بنعلقمةعن(640)لهالكبرى"،دا

1أبيحدثنيقال:وائل،
0 00.

علىيدلوالده،عنبالتحديثوتصريحهعلقمةإلىالأسانيدهذهفصحة

عليه،غبارلامتصلالاسنادأنيعنيوهذاصحيح،أبيهمنعلقمةسماعأن

والله

علقمة،أخيالحبارعبدسمعإلىيصرتفإئهالأئمةإليهذهبما

اعلم.واللهذلك،بيانوسبأنيشينأ،ابيهمنيسمعلمفإته
وفمعلتهووجهيصح،لامعلولالحديثهذافإنتقدممماالرغموعلى

1/1"العللفيالجامع"فيأحمدبناللهعبدقالفقد@يه،حصين 7 2(977):

بنعلقمةعنمرة،لنعمروعنحصين،عنهثيم،حديثعنأبيسألت"

مرفبنعمروعنشعبة،رواهقال:الرفع،فيجمورالنبيئعنأبيه،عنوائل،

@فظكلب،النبيئعنوائل،عناليحصبي،الرحمنعبدعنالبختري،أبيعن

شعبة،قولالقولحصين،منمرةبنعمروفيأئتشعبةفقال:شعبة،حصين

."وائلعناليحصبي،الرحمنعبدعنالبختري،أبيعلىشعبةبقعأينمن

.(4ياملادالتقرسا(1)



يالفعائدالعللفي@لجامع

مرة،بنعمروطريقمنالمحفوظأنأحمدالإمامكلاممنيفهمقلت:

فيوهمحصيناوأنوائل،عناليحصبي،الرحمنعبدعنالبحتري،آبيعن
وهولشعبةمخالفتهوهمهوديىةعلقمةعنمرة،بنعمروعنالحديطإسناد

يلتفتلاضافةحصينروايةفتكودمرةبنعمروفيسيماوأجلمهأوثق

إلبها.

عنالرحمن،عبدعنالبختري،أبيعنعمرو،عنشعبةطريقوأما

والدارمي)6503(،شيبةأبيوابن)1201(،الطيالسيفأخرجه:
@والطبراني)2521(،

ي
2لكبيراا" 2/2لبيهقيوا)301(،2 طريقمن6

عنيحدثالطائيالبخترياباسمعتقال:مرفبنعمروعنشعبض

معصلىاثهالحضرمي:خجربنوائلعناليحصبي،الرحمنعبد
التكبير،عنديدهويرفعرفع،و)فاخفض،إذائكئرفكانعلإ،اللهرسول
ويساره.يمينهعقوئسفئم

بيانه،تقدمكماإسنادهفيوهموأئهحصين،روايةبطلادالانظهر

طريقالطريق:هذامنالمحفوظوأنالسجو@فيالرفعبزيادةمتنهفيووهم
وهواليحصبي.الرحمنعبدعنالبختري،أبيعنيرويهالذيمرفبنعمرو

الكبيراالتاريخ"فيالبخاريلهترجمفقداليحصبي،لجهالةةضعيفإساد
5/2 29-2 3 5/3والتعديع!الجرح"فيحاتمأبيوابن1(،165)0 6 7

ابنوذكره)535(،"الإكمال"فيالحسينيذكرهوكذاعم@وسكتا(1437)
1ثقاتها9فيحبان 0 7 / لاضعيفةروايتهوتكونالحال،مجهولفبكون5

تصخ.
هذاغيرمنالسجودفيالرفعبذكرخجربنوائلحديثرويوقد

ا

والمثاني،لآحادا"فيعاصمأبيوابر)327(،أبو@اود
)16(،/22الكبير""فيوالطبرانيبتحقيقي،(905)خزيمةوابن)9162(،

1التمهيد@4/"فيالبرعبدوابن4/6،0المحلى،"فيحزموابن 5 0

من



الراويضب@دفىالطعنبسبباب@لدلناكفى@محلل
-

حدئنيقال:جحاثة،بنمحمدحدئناقال:سعبد،بنالوارثعبدطريق
فحدثميأبيصلاةأعقللاغلامأكنتقال:حجر،بنوائلبنالجبارعبد
جمرواللهرسولمعصليثقال:خخر-بنوائلأبي-عنعلقمة،بنوائل
يديهوأدخلبيمينم@شمالهأخذئتمالتحفئثمقال:يدي@،رفعكثرإذافكان

يرفعأنأرادو)ذارفعهما،ئميدي@أخرجيركعأنأرادفإفاقال:ثوبه،في
منرأسهرفعافادكقيصلنوجههووضعمجدثثميديهرفعالركرعمنرأمه

صلاته.مقفرغحتىيدبرفعأيضاالسجود

لامعلولالحديثفمانفلثمنالرغموعلىبثتات،متصلإسنادهذا

منفرغحتىيديهرفعأيضأالسجودمنرأسهرفعو)فا@فقوله:يصخ

وهمنهف@الوارث.عبدعلىفيهوالحملبمحفوظ،لب@القولهذا."صلاته

3عليهاختلفقدتهف@إشادهفيوهمهفأماومتأ.شدافيه وائلبنعلقمة1
1/6"العللفيالجامع@افيأحمدالإمامقالفقدكبيرأ،اختلافا 41(893):

أيخشفقال:الوارث،عبدإلىوعفانانا@صبتيقول:القواريريلاسمعت
(1)

فال:كتابه،منفأملاهجحادة،ابنحديثأخرجعفان:لهفقالتريدون؟

برواثلأبيعنعلقمة،بنوائلحدثنيقال:خحاثفبنمحمدحدئنا

هكذا،يقلفلمهمامبهحدثنايكود؟كبفهذاعفاد:لهفقالقال:حجر،

."أخطأتوتقولونكتابيإليكمأخرجوقال:لأرض،ابالكتابفضربقال:

أخرجه:ماوائلبنعلقمةاسمفيالوارثعبدعلىالاختلاتومن

آثهلام@("الصتخرجفيإنعيمأبوطريقهومنبتحقيقي،(905)خزيمةابن

خزيمةابنفالبالثك."وائلبنعلقمةأوعلقمةبنوائلفحدئني9قال:

فيشكدونهمنأوالوارثعبدلعلفيه،شكلاوائلبنعلقمةال@ذاعقبه:
.@اسمه

فيالوارثعبدعلىاختلافمنوردماعامةالمزيالحافظبينوقد
4الكمال!تهذب"فيفقالوائل،لنعلقمةتسمية 5 2 :(7270)عق@7/

العرب.لهتكلمتوقدبمحنا@ش@ء"،الايش.شحوت(1)



-
@للفعائدمى@لعلل@لجامع

بنالجبارعبدعهروىحجربنوائلعنروىعلقمةبنوائلالأوهام@اومن

أبو@اود.لهروىوائل
بنالجبارعبدعنخحادفبنمحمدحدثهروىوقديزد،ولمقالهكذا

ع@جحادة،لنمحمدعنيحيى:بنهقامفقالفيه،عليهفاختلفوائل،

بتمامهالحديثأبي...صلاةأعقللاغلامأكنتقال:والل،الجبارسعبد

بنعفانعنحرب،بنزهيرعنمسلم،رواهجمرو.الئبيئصلاةوصففي

وائل،بنالجبارعبدعن@،جحا@بنمحمدعنيحيى،لنهفامعنمسلم،
الصواب.وهوخخر،بنوائلع@لهم،ومولىوائلبنعلقمةأخيهعن

فيه،عليهفاخئلفجحادةبنمحمدعنسعيد،بنالوارثعبدورواه
القواريريعمربناللهعبيدفقال

(1)
جحا@ة،بنمحمدعنالوارث،عبدعن

ابورواهحجر.بنوائلعنعلقمة،بنوائلعنوائل،بنالجبارعبدعن
القواريري.عن@اود

الساميالحججبنإبراهيمورواه
(2)

بنمحمدعنالوارث،عبدعن
حجربنوائلعنوائل،بنعلقمةعنوائل،بنالجبارعبدع@جحاثف

همام-عنعفانقالكما-
بنمحمدعنالوارثعبدعن:(3)القزازبنعمرانوقال

وائل،بنعلقمةأوعلقمةبنوائلفحدئيوانل،بنالجبارعبدعنجحاثة،
حخر.بنوائلعن

أيضأ،فيهعليهفاخئلفأله،عنالوارث،عبدبنالصمدعبدورواه
قالكماعلقمة-بنوائلابيهعنالصمد،عبدعنحرب:بنرهيرفقال

بنإسحادوقاللأ،وائلبنعلقمةهوإئما"حرب:بنزهرقال

الآحاد"فىعاصمأبيابنعندعبيدلنمحمدعليهاوتالحهثاودأليروايةهده(1)
ديوالطرانيوالمفانيا

1فيالطرانيعدال@قحدمحمروتابعهقريأ،وستأتيحاداسروايةهذه(2)

حريمةالنرراية@ه(3)



الراويضبصدفىالطعنسب@ابثلدلر@سناو:محلل
=

عنالساميقالكماوائل-بنعلقمةأبيهعنالصمد،عبدعنائيل:إصأبي

خطانه.كلامهانتهى"اعلمواللهالصواب،وهوالوارث-عبد

عقبفقالجحادة،بنمحمدمنالوهمفجعلحبانابنخالفهمتلتت

إلاالدين،فيالحفظوأهلالمتقنين،الئفاتمنجحاثةبنمحمد9:(1862)
هوو)ثماعلقمفبنوائلفقال:يعئر،الجوادإذالرجلهذااسمفيوهمثها

."وائلبنعلقمة

لامهالرهميحكمالوارثعدعلىاختلاتمنالمزيبينماقلت:

بصورةفهالوهمبينتأحمدالإمامروابةأنسيماولاجحادة،بنمحمدمن

جلية.

هذافيشيخهتسميةفيالوارثعبدمنعظيمأاختلافأيوضحوهذا

هذهيذكرنارةاثهمميماولاايضأ،متنهفياختلافهيؤمنفلالذلكالحديثص

ليالرفعذكرفيهاالتيالرواباتتخريجتقدموقديذكرها،لاوتارةالزياثة

الزيادة.هذهنكربدونأيضأصرواهالسجود،

حدثناقال:الوارث،عبدطريقمن(1862)حبادابنفأخرجه:

كنتقال:حخر،بنوائلالجبارسعبدحدثناقال:جحاثق،بنمحمد

قال:خحر،بنوائلعنعلقمضبنوائلفحدثن@ألي،صلاةأعقللاغلامأ

ئموكئر،يدي@رفعالصف@يدخلإذافكانجملا،اللهرسولخلفصليت
أخرجيركع،أنأرادفإفابيمينه،شمالةفأخذئوبفييدهفأدخلالتحف

فسجد،فكبريديهرفعالركوعمنراسهرفعفإذاركع،ثموكبر،ورفعهمايديه

أبيبنللحسنذلثفذكرتجحادة:ابنقالكقيه،بينوجههوضعثم
الحسن

تركهمنوتركةفعلصمنفحلة@اللهرسولصلاةهيفقال:(1)

بصري.ايعي.(1)
1الص@.ليدخل@فكاد@لا"أولهالحيالرياثةمن@يهاالروايةومده(2)

0 فيتردولم0
يدخللكبفبمامايصليكاد@البرسولأنعليهابشنكلوماالسابففالروايك

برعلقمةلهوحم@علقمةبنوانلقالدنهالدليأمامتةفيومذاالصف؟في

ناإعادت@عنيغنيماتقدموتدوانل،



=
يللفعائد@لعلل@لجامعفي

فيالرفعإلىيتطرقولمالصلاةوصفالوارثعبدأنفالملاحظ:
لمالوارثعبدأنعلىدلي@الوجهينهذينعلىالحديثفدكزالسجود.

-(723)عقبداودأبوقالهماأيضاوهمهعلىيدلوماالحديث.هذايضبط

جحالةابنعنهمام،الحديثهذادالروىالرفع:بذكرالوارثعبدرواية

لزيالحةداود-أبيمنإعلالفهذاالسجوثهمنالرفع@عالرفعيذكرفلم
همام.روايةذكرعلىاقتصراندالسجود،فيالرفعالوار@-عد

الحديث.هذاإسنادعليهاختلفقدهقامأانإلا

4/3أحمدعندفرواه 2/1ومسلم1،7 خزيمةوابن)45(،(401)3
4عوانةوأليبتحقيقي،(90للأ 2 8 / 1للا1 المستخرج!"فينعيموأبي9(،5

2والبيهقيلالم@(، 8 / ط.(3241)والعلميةط.(76للالهالمعرفة،وفي2

وائلبنعلقمةعنوائل،ب@الجبارعبدعنخحاثفبنمحمدعنالوعي
دخلحينيدي@رفع@تابخيئرأىأثهوائل:أبيهعنحدثا@أتهمالهمومرلى
اليمنىيدةوضعثمبثوبه،التحفئمأذنيه-حيالهماموصفكبر-الصلاة
كبرثمرفعهماثمالئوبمنيديهأخرجيركع،أنأرادفلمااليرى،على

بينسجدسجد،فلمايدي@،رفعحمدطلمن@لتهلاسمعقال:فلمافركع،

السجود.فيالرفعيذكرولمكقيه.
@اجزءفيالقطيعيبكروأبي)06(،/22الكبير@ا"فيالطبرانيعندورواه

لما/2والبيهقيم@(،9)"المشخرج@افينعيموأليما(،2)ثينار"الألف

أنابيه:عنوائل،بنالجبارعبدعنجحاثة،بنمحمدطريقمن
السابق.المتننحوفذكرط...البيئ

لينمنقطعاالسندفاصبحوالمولى،علقمةالثانيالسدمنفأسقط
صلاةأعقللاغلاماكنتقال:ئهاكلامهتقدموقدوأبيصالجبارعبد

أنالملاحظانإلاالإسنا@ين،هذينفيالتباينمنالرغموعلىأبي...،
يدلماوهذابينهما،خلافكبيرولي@متئابها،جاءالروايتينكلتافيالمتن
أعلم.واللهالوارث،عبدبحك@المنن،هذاضبطهماماأنعلى

الطريق.هذاكيرمنالزياثةبهذهالحديتهذارويوقد



الراويضبمدفيالطحنبسببالإعلالريمسناوعلل
-

4/3أحمدفأخرجه: طريقمن(71)/22الكبير""فيوالطبراني1،7
فيالردعبزيالحقفدكرهأبيهعنوائل،بنالجبارعبدعنسوار،بنأشعث

لسجود.ا

بعلتين:معلولالطريقهذامنوالحديث

تاريخهفيمعينبنيحىعهقالفقدسوار،بنأشعثضعفالأولى:

2ال@1/الكمالأتهذيبفيالمزيونقلضجف،الدوري:برواية(3230) 7 0

فيال@سائيعنهوقالالحديا@ا،ضعيف"فيه:قالأتهأحمدعن(516)
صج@ه":(58)والمتروكون!الضعفاء"

ذلك.بيانتقدموقدوأبيهالجبارعبدبينمنقطعفإنهالثانية:العلةوأما

أنالطريقهذافيالسجود@يالرفعونكارةشذوذعلىيدلوما

الزياثة.هذه@ونمنحجربنوائلحديطمنالمحفوظ

/2البيهقيطريقهومنبتحقيقي،(197)مسندهفيالثافعيفأخرجه:

2 3ويالعلمبةاط.(765)لهالمعرفة!،"وفي4 الوعي.ط.(23
ي@7(/22لأالكبير"فيالطبرانيطريقهومنمثأ5)الحميديوأخرحه.

2/2النسانيةوأخرجه 3 1وللأ(746)لهالكبرى"،"وفي6 ط.(81

1/2والدارقطنيالرسالة،ط.(1871)و(075)والعلمية 9 العلميةط.0

عيينة.بنسفيانطريقمنجميعهمالرسالةط.(1120)و

1ولاالعلميةط.ا(ا)@هالكبرى!9فيالنسائيوأخرجه. ط.(18

المفضل.بنلرطريقمنللاول/22الكبير"9فيوالطبرانيالرسالة،

2/7والبيهقي4/63،1أحمدوأخرجه: الواحد.عدطريقص11وا2

/22لكبيراا"فيوالطبرانيبتحقيقي،(6والما(697)خزيمةابنوأخرجه:

شعبة.طريقمن(83)

ضحي@ا.":(52لالالكربميومو(1)



-

ي@لفعائد@لعللفي@لجامع

2/5والبيهقيمأ،)ا/22الكبير!دافيالطبرانيوأخرجه. طريقمن7

الثوري.سفياد

2/2الساثيوأخرجه 1 العلميةط.(68لالهدا،الكبرىداوفي1

إثوير.بناللهعبدطريقمنالرسالةط.(693)و

الربغ.بنقي@طريقمن(79)/22الكبير!د@فيالطبرانيوأخرجه:
لأحوص.اأبيطريقمن(80)الكبير@22/"فيالطبرانيوأخرجه:

زهير.طريقمنلل@(/22الكبير""فيالطبرأنيوأخرجه:

جامع.بنغيلانطريقمنالمه(/22الكبير""فيالطبرانيوأخرجه:
كثير.بنموسىطريقمنمأ9)/22الكبير""فيالطبرانيوأخرحه:

عوانة.أبيطريقمن(90)/22الكبير!"فيالطبرانيوأخرجه:

1/2الدارقطنيوأخرجه: 9 منالرسالةط.(1122)والعلميةط.1

جرير.طريق

2/3البيهقيواخرجه: 0
9و الجبار.عبدابنطريقمن9

وشعبق@الواحد،وعبدوبثر،عيينة،وابن)الثافعي،حميعهم:

وموسى،وغيلان،وزهير،لأحوص،اوأبووقي@،اللصوعبدلثوري،وا

عنأبيصعنكليب،بنعاصمعنالجبار(عبدوأموجرير،عوانة،وأبو

ثميديه،ورفعوكبر،الصلاةافتتح@تالنبيئرأيتقال:خجر،بنواثل
علىراحتيهفوضعيديه،فرفعكبريركعأنأرادفلفابيمينه،شمالهأخذ

جبيةوضعسجدفلماورفع،كتررأسةرفعفلماأصابعه،لي@و@زجركتيه،

أصابعصرفعاليسرىرجلةثنىرفعفلمارجلي@أصابعونصبكقيصبين
ووضعال@سرى،فخذهعلىاليسرىكفهوضعجلسفلمااليمنى،رجله
بالوسطىوحلقتليهاوالتيالخنصروعقداليمنىفخذهعلىاليمنىمرفقه

بها.يدعوبالسبابةوأشاروالإبهام

طريقأيفييذكرفلمص@الرسوللصلاةتفصيليوصففهداقلت:
السجود.فياليدينرفعالطرقهذهمن



الراويضبمدفيالطعنبسببابث@ددر@مشاو:محلل
-

الطريق-هذامنله-أساسلاوأتهذلكونكارةشذوذعلىدليلفهذا

وأبيعييق@لنوسفيانوشعبة،النوري،سفيانمئلفيهمراويآعثروأربعة
ليحفظحفظهمخانهمهؤلاءمثلفهلالزيادةتلكيذكروالموغيرهمعوانة

أعلمواللهوعلما؟!وحفظا،شهرفدونهممنعنهم
8/33الأشرافطتحفة"وانظر. /13المهرظإتحافو@1(،1774)4

6 5 13/6و(17270)7 5 5/4المسند"أطرافو")17271(،8 4 9(7531)

5/04و .(7534)و(7532)5

وهم.صحابةعدةعنوائلحديثغيرمنالزياثةهذهفكرجاءوقد

@ه.الحويرتبنمالكحديث

رأىأئهالحويرث:بنمالكعنعاصم،بننصرعنقتاثفرواه

@)ذاالركوع،منرألةرفعافادركع،و)ذاصلاته،فييديهرفع@اللهنبيئ

أئنيه.فروعبهمايحاذيحتىالسجودمنرأسهرفعاذادسجد،
فىواه:قتادةعلىيخهاختلفةقلت

فرواه:عليهواختلفعروبةأبيبنسعيد

سعيد.عنأي:عنهالساميالأعلىعبدابنوهوالأعلى-عبد

ط.(677)والعلميةط.(673)لهالكبرى"،"وفي2/602النسائيعند

تحفة"وفي(5838)المشكل،لأشرحفيالطحاويطريقهومنالرسالة،

السابق.المتنفذكر4/06المحلى"9فيحزموابن)236(،الأخيارا

4أحمدعندعديأبيابنذلثعلىوتابعه 3 6 فيوالئساثي3،/
داشرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(67وللاالعلميةط.(672)الكبرى!"

فيحزموابن(5837)الأخيار@تحفة"وفي(5837)الائارلأمشكل
4/6المحلى!" بالزياد-.فأتى0

4/4الكاملا"فيعدياسقال(1) بدي.السامياالأعلىعبدعهأرواهم..@.51

صعيد.عن

ليالدسقط(2)
"التكلشد@ترحعلىاعتماثاوأثةستدأ@صالأيخارهتحفة"



=
يللفعالد@لعللالجامعثي

4أحمدعدجعفربنمحمدوتابعهما 37 /3.

بنعمروفأنكرسعيد،منسماعهفيفاختلفجعفربنمحمدأمافلت:

سمعت"وقال:اخلاطه،بعدسعيدمنسمعغندزيكونانالفلاسعلي

سعيدمنفرغتحتىشعبةأتيتمايقولغندرأ
(1)

فيالعلائينقلحينفي"،
سمعقال:إأثهمهديبنالرحمنعبدعنا(ل@"المختلطين"كتاب

كدرمنه

الاختلاطا.فييفي:

7مسلمعندالحديثهذاروىفقدعديأبيابنروايةوأما / 2(391)

2/7والبيهقي2(،يلا فييثيرروايتهفيلاختلافافهذاالزيادة،يذكرولم1
الزياثة.هذهمنيخئأالنفى

لمعارضتهاةمعلولةالروابةوهذهسعبد،عنالأعلىعبدروابةبقيت
الزياثة.فكر@ونمنسعيدعنالئابتةالأخرىالروايات

عليةابنإسماعيلرواهفقد
(2)

5أحمدعد 3 /2والنسائي5،/
2 8او3 (957)والعلميةط.(9701)و(595)لهالكبرىلأ،@@وفي21

لة.سالرا0ط(1098)و

زريعبنويزيد
(3)

/2والنسائي1(،1لااليدين!رفع"فيالبخاريعند
1 9 والطبرانيالرسالة،ط.ى(7)والعلميةط.(643)لهالكبرى"،داوفي4
.2/52لبيهقيوا3(،06)/1لكبير@9ا"في

نميربناللهوعبد
(4)

أبيوابن)9342(،و(2424)شيبةأبيابنعند
1/2"المعانيشرح@فيوالطحاوي)329(،"والمثانيالاحاد@فيعاصم 2 4

.(630)/19الكبير،"فيوالطبراني)1131(،العلميةط.وفي

الحارثبنوخالد
()

.2/71البيهقيعند

@طر؟1(1)
ومو(2)

(3)

وهر(4)

ومو.(5)

5الرمدعهعلل@نرح 6 7 / 7وعنر،ط2 4 4 / همام.ط2
.(4اللا"القرب@حافطه@نهقة

كلا(.ا3)التفرببا"نشانقة"

.(36لثلاالنقرب1السفهأهلمنحدبتصا@@ئقة
1لاالتفريسهنشا@نقة@ 61).



الراويصبمدفيالطعنبسببلاجكد@ناو:ي@@محلل
-

قادة،عنصعيد،عنوخالد(ا@عوعبدويزيد،)إصماعيل،@ربعتهم:

السجود.فيالرفعذكردونبه،

اختلافمدىيبينوعدممعالرفعذكرفيالرواياتهذهواختلافقلت:

الحديث.هذاروايةفيسعيد

لهيتبينسعيد،علىاختلافهمومدىالرواةحالفيالناظرأنإلا

لمخالفتهمالسجودثفيالرفعذكرفيهاالتيالرواياتشذوذواضحفوبصورة
هذاروياقدسعيدفيالناسأوثقمنائينوأنسيمالامنهمأوثقهممن

ب@وخالدزريع،بنيزيدوهما:السجود،فيالرفعذكردونالحديث

4/4"الكامل1فيعديابنقالفقدالحارث. بنيزيدعهالاسدرأثبت:1،

."اختلاطه...قبلونظراوهمسعيد،بنويحىالحارثبنوخالدزريع،

4فيظهونقل 4 6 / رواهصيءكل"قال:أئهحنبلبناحمدعن4

قديمسعيدمنسماعهأحد،منتسمعهألاتبالفلاسعيدعنزريع،بنيزيد
بيقه.الحديثيأخذوكان

ف@ذابعض،علىبعضهاالرواياتترجحفيمهمةقريةوهذهقلت.

وهوالحارت!بنحالدإليهانضموقدفكيفسعيد،فييزيدحالهذاكان

شأناعنهمايقللامنإليهماانضموقدوكيفأيضا،سعيدفيالمقذمينمن

ئذوذيوضحشكبلافهذاوأضرابهم!نميروابنعليضابنكإسماعيلوتثبتا

الأعلى.عبدرواية

آخر.وجهمنقتادةعنالحديثرويوقد

لعلميةاط.(67دلهلكبرى!،ا"وفي2/602النسائيفأخرجه:

وفي(5839)"المشكللاشرحفيالطحاويطريقهومنالرسالة،ط.(67وله
بنمعاذحدثناقال:المثنى،بنمحمدأخبرلاقال:(633)الأخيار@لاتحفة

بنمالكعنعاصم،بننصرعنقتادة،عنأبي،قال:هثام،

السجود.منالرفعيهوجاءالحديثفذكرالحوبرث،

فيه،اضطربلدمعافأأنإلاالصحة،ظاهرهكاناندالإسنا@وهذا



-

يالفعالد@لعللفي@لجامع

بدونه.أخرىتارةصرواهالسجو@فيالرفعبذكرهنارواهفقد

4عوانةأبيعندالحميديرواهفقد 2 6 / 1(1587).

فيوالطبراني)49(،مسنده@يالتراجعندراهويهبنإسحاقوتابحه
.(629)/19الكبيرلأ"

عنأبيمحعنهثام،بنمحاذعنو)سحاق@لالحميدي،كلاهما:

الزيادة.فكرثونمنبهالحويرث،بنمالكعنعاصم،بننصرعنقتاثة،

الزيادة.تلكفيهايذكرلمالتيالروايةعلىمعاذتوبعوقد

/19الكبيرأ@فيوالطبراني5(،8لاماجهابنعدزريعبنبزيدتابعه

عندمقرونين-العقدي-عمروبنالملكعبدعامر-وأبوالصمد

5أحمد 3 / 5.

عنقتادة،عنهثام،عنعامر(وابوالصمد،وعبدليزيد،ثلاثتهم:

الزياثة.تلكمنهماحديذكرفلمبه،مالك،عنعاصم،بننصر

السجود.فيالرفعفكرفيهاالتيالروايةشذوذالانتبين

آخر.وجهمنقتا@ةعنالحديثوروي
53أحمدفاخرجه: / قال:همام،حدثناةقالعفان،حدثناقال:5

كان@روالنبيئأنالحويرث:بنمالكعنعاصم،بننصرعنقتاثة،حدثنا

والسجود.الركوعفيأفنيهفروعحياليدي@يرفغ
أصحابإلىيرتقىلاهمامأنف@فيه،مافيهالإسنادبهذاوالحديث

يه؟!الاسأوثقهومنخالفوقدفكيفقتاثة،
53وأحمد)3521(،الطيالسيعندالحجاجبنشعبةرواهفقد /،5

ودثاوأبي)961(،و(25)اليدينارفعفيإوالبخاري)1521(،لدارميوا
2/1والنساثي4(،57) 2 وابن)39(،مسندهفيوالسراج60،2-02وه3

1/2والدارقطني)526(،/19لأالكبير!فيوالطبراني)3681(،حبان 9 ط.1

الرسالة.ط.(1123)والعلمية



الرايضبمدفيالطعنبسب@الإعلالر@مسنا،:محلل
=

عوانةوأبو
(1)

7مسلمعد / فيعا@أبيوابن)52(،(391)2
لدارقطنيوا)726(،/19لكبيرأا"فينيلطبراوا)229(،لمثاني(والآحادا"

1/2 9 /7الكما@هتهذيب"فيوالمزيالرسالة،ط.(1231)والعلميةط.2

بئيربنوسعيد
(2)

دمسندوفي(628)/19الكبير،"فيالطبرانيعند

.(26)ماله"،الناميين

القطانوعمران
(3)

.(631)/19الكببر""فيالطبرانيعند

سلمةبنوحماد
(4)

فيوالطبراني)701(،"اليدينرفع"فيالبخاريعد
.38/024دحى"تاريخ"فيعساكروابن2(،6للا/19الكبير!"

قتاثة،عنوحماد(وعمران،وسعيد،عوانة،وأبو)شعبة،خمستهم:

كترإذاكان@اللهرسرلأنالحويرث:لنمالكعنعاصم،بننصرعن

رفعدانافلث،مثلصنعركعفا@أفني@،منقريبايجعلهماحتىيديهرفع
السجود.فيالرفعمنهمأحديذكر@لمفلكمثلفعلالركوعمنراسه

منقدمناهعمافضلاالطريق،مذامنالزيادةهذهعلى@ئذوذيدلوهذا

الزيالة.هذهصحةعدمعلىتدلوالتيم،وه@سعيدعنالابتةالطرق

قتادةعنالثابتةالطرقكلأنيتبي@الطريق،هذافيقدمناهالذيوبعد

لاشانةكلهابذكرهاعنهجاع@التيالطرقوأنالزيادففكرمنخلت

غيرمنالحويرثبنمالكعنجا.الحديثأنالحكمهذايقويومانصخ،

الزيادة.يهيذكرولمقتالة،طريق

وابن)42(،(391)2/7ومسلم)737(،المها/البخاريةفأخرجه

عناكععبدبنخالدطريقمن(1873)حبانوابنبتحممي،(585)خزيمة

.(7407)التفىسا"نبظدنقةومو:(1)

2للألالتقرسهدضعي@اومو:(2) 27).

5لىلالتقريبايهمأ@مدوقوهو:(3) 15).

1لا@التقريباعابطثقة"ومو:لكأ 5أحسدروايةلفظ(5)(49 3 / 5.



-
يللفعاثدالعللالجامعفي

يرفعكبرصلىإذاالحويرثبنمالكرأىأنهقلابةأبيعنالحذاء،خالد
يديمعرفعالركوعمنراسهرفعاذاديديه،رفعيركعأنأرادذا@يديه،

هكذاصنعع@اللهرسولأنوحذث

الرفعذكرفيهالي@التيقتادةروايةلفظمنفريباللفظوهداتلت:
ذكرفيهاالتيالروايةشذوذتبينمحأالروابتينجمعنافاذاالسجود،في

لزيا@ة.ا

8و(11االمه8/7@الأشرافتحفة"وانظر: إتحاتو@)58111(،8/
5/2المسند"أطراف9و)75461(،لم@/13المهرقا 4 7يلأ5 02).

ل@ه.مالكبنأنسحديث
يرفعكانجم@النبيئأنأنس:عنحميد،عنالثقفي،الوهابعبدرواه

والسجود.الركوعفييديه

شيبةأبيابنعندفرواهالوهابعبدعلىفيهاختلفوقدقلت:
2للأ .4/61المحلى!"فيحزموابن)2573(،يعلىأبوطريقهومن4(،4

1/2الدارقطنيوأخرجه: 8 1وياالعلميةط.9 عنه،الرسالةط.(11

المتقدم.بالمتنبهأن@عنحميد،عن
أن@،عنحميد،عن(3793)يعلىوأبيلم@،66)ماجهابنعندورواه

رفعاذادركع،اذادالصلاة،افتتحإفايديهيرفغالله-سترسولرأيتقال:
فيه.السجودذكر@ونالركوع.منرأسه

طريقمنالمحفوظإذواهم.الحالتينكلتافيالوهابوعبدقلت:
1/2الدارقطنيقالفقدالموقوف،أن@ غيرمرفوعأحميدعنيروهلم".90
"المعانيشرح"فيالطحاويوقالأن@إ،فعلمنوالصوابالوهاب،عبد

لموأنهخطأ،انهيزعمونفهممالكبنأن@حديثوأما@:(1329)عقب
د@هأفسعلىيوقفونهوالحفاظخاصفالثقفيالوهابعبدإلاأحذيرفعه

روايةلمط(1)



الراويضبمدفيالطدنبسببابثلدفىلالمشاو:محلل

أن@.علىالموقوفةالرواياتأما
(177)"اليدينرفع9فيوالبخاري8(،2يه.شيبةأبيابنفأخرجها:

يديهيرفع@نه،ماللثبنأن@رأيتقال:إسحاق،أبيبنيحيىطريقمن

السجدتينبين
عتان:فيهالأثروهذا

بناللهعبدقالفقدفيه،تكلمقدإسحاقأبيبنيحيىإنالأولى:

1"العللفيالجامع"فيأحمد 5 4 / أبيبنفيحبىلأبي:قلت(793)عقب1
"قال:أنإلى"،ضغفه-...كألهنكارة-حديئهفيقال:إإسحاق؟

يحيى

1التهذيط!تهديبفيإحجرابنوغلالضحفإ،بعضشطح@في 5 8 / 1 1

علىيدلوماالضع@هبعضحديث@في"فيهقالأتهمعينبنيحيىعن
وحدي@الحديث:هذاعقبقالخطاأالبخارفيأنالروايةهذهضعف

سيأتي.الذيالمرفوععمرابنحديثيعني:أولى!جمتالثبيئ
هرمنيحيىبهاخالف"السجدتينبين"قوله:فإن@لثانية:و@ما@لعلة

حميد،عنمعاتبنمعاذعن(2445)شيبةأبيابنأخرجه:فقدمنهأوثق

رأسهرفعو)ذاركع@فاالصلاة،فيدخلإذايديهيرفعكانأنهأنى:عن

منخمسةروايةهيالروايةوهذهالسجدتين،بينالرفعيذكرفلمالركوع.من

الخطيب.كلامفيسيأتيكماحميدعنرووهالثقاتكبار

قدأنهسيماولاالزباثفبهذهانفراثهيحتملفلاتقدمماعلىوبناء

السجدتي@.فيالرفعذكرفيخولف

أن@.عن@خر،طريقمنوروي

البحاري.روايةلفظ(1)

مرادغال@أنو@لكالسجر"فيالرفعذكرميتي:ديهلشالأنرومدالتول

قام@ناقوله:!ومعنى@:(3"لاعقبالنرمذيقالالركحتان@لالسجدتينالمتقدمي@
دتوالأنرمناحرجتلانما"،الركحنينصقامينايعييليمهرمعالجلقينمى

هنا.كابيطاتتصفحلمنابيانولمريدالامدراك،ل@ستحجلتلاليأيخصما

أخطااربماعدوق"(7501)لنقربد@ننومو(2)



-
يالف@ائد@لعللالجامعفي

عن(118)و(46)اليدين!@الرفعفيالبخاريعندالنجودأبيسعاصم

السجود.فيالرفعيذكرولمموقوفافذكرهأن@،

ذكرنالطردصهذهغيرمنيرفعهأن@عنالحديثهذارويوقد

يصح.ولاالسجو@فيالريع

2/38بغداد!تاريخ"فيالخطيبفأخرجه: 3/67الغربط.وفي6 2

عليبنإسماعيلأخبرناةقالرزق،لنأحمدبنمحمدأخبرناقال:
السغديمرداسبنعامربنعبدبنمحمدحدثناقال:الخطبي،

(1)

سفيانحدئناقال:يوسف،بنعصامحدثناقال:علينا،قدمالسمرقندي

يدي@يرفغجموراللهرسولكانقال:أن@،صسعيد،ب@يحيىعنالوري،

الركوع.منرأسهرفعافاديركع،أنأرادو)فاالصلاة،افتنحإفا
عصام.عنعامر،بنعبدبنمحمدبروايتهتفرد"عقبه:الخطيبقال

روىوقدالثوري.عنوكيع،عنالجرميمسلمأليبنمسلمورواه

يرواههذامثليروالتبيئعنأن@،عنحميد،عنالثقفي،الوهابعبد
القطان،سحيدبنويحبىالمارك،بناللهوعبدالواسطي،اللهعدبنخالد

موقوفأأن@عنخميد،عنهارون،بنويزيدالعنبري،محاذبنومعاذ
تفزدالثوري،حديثمنفغريبأن@عنسحيد،بنيحيىحديثوأما

فالزقهسرقهعبدبنمحمدانونرىعنه،وكغ،عنالجرمي،مسلمبروايته
أعلمواللهيوسف@بنعصامعلى

(2)

(3)

إلىالشةهنهمهملةثال@خرماوفيالمحجمة،الغيىوسكرنالمهملةالسيىبضم
جماعةيليهالسبسمرقند،نواحيرالأشحارصالم@اهكتيرةناجةوميالمغد،

الحلما.منبخرة

1/4كهالأنسدكذيب@ياللا@@انظرة 0@

15/1بغداط@ت@لخانظر.مهملة.بحاءالحرمي،@ة@ل@المطبوعفيتصحف 2 0@

الغر@.

فىالرفعثكرفيهايىالتىروايتهعلىالوهابلددمتالعاتبل@الحطي@ألمح
لسحود.-ا

الموقوف.آص.حديتديالصوا@أنماالحطيببين



الراويضبمدفيالطعنبسبباككحلوي@شاو:محلل
=

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

4/1بغدادلاتاريخ"فيالخطيبفأخرجه: 7 5/2الغربط.وفي4 8،5

بنعليحدثناقال:قطيطالحطارالحمينبنمحصدالفتحأبوأخبرناقال:

الدارمي،دارمبننفشلحدثاقال:حفظه،منالبردانيالفرجبناللهعبد
سلمة،بنحمادحدثناقال:القواريري،سليصانأبيبنأحمدحدثناقال:

الصلافافتغإذايديهيرفع@لىاللهرسوذكانقال:أن@،عنثابت،عن

السجدنين.بينيرفعولايرفغ،ماوبحدركع،@@فا

إلىبإسنادهالخطيبأخرجفقدمتهم،فالفواريريتال@،إسنادوهذا

القواريريسليمانبنأحمد"قال:أنهالحافظالحسينبنمحمدالفتحأبي
@ارمبننهشلعنهحدئناسلمة،بنحمادعلىيكذبكذاب،ببغداد،كان
الحديثهذاروىأعلئملاالحديث:هذاعقبأيضأوقاليكون،لابما

قطيط،عنإلاأكتبهولمجدأ،بهأغربوقدالبرداني،إلانهشلع@

"،لفظا...الأزهريالقاسمأبوحدثنيهمانهشلعنالإسنادبهذاوالمحفوظ

ثابتعنسلمة،بنحمادحدثناقال:القواريري،عنأسانيدبضعةذكرثم

منكربة@لمسلم@خيهعنفرجالمنجمرو:اللهرسوذقالقال:أن@،عن

عينفيو@لته@لقيامتاجممكربمنكربةسبعينعنه@ت@فرج@لدنبا،كرب

@لدنيا،ني@لمسلملخيهعلىسترومن@خيه،عونفي@لعبدككما@لعبد

@لقيا@ه.يومعلبه@ثهشر@

1/1"المهرةإتحافو")327(،3لهها/لماالأشراتتحفة9وانظر: 36

ز@ه.هريرةألي

2/1أحمدأخرجه: شرح"فيوالطحاويى،60)جهماوالن3،2

1/2"المعاني 2 /7بغداد!تاريخ"فيوالخطيب)2131(،العلميةط.وفي4

3 9 3الغربط.وفي4 9 9 بنصالحعنعياش،بنإصماعلعنطرقمن8/

9الألقبهليباي@لنزمةانظرة(1) 6 / .(22يثلا2



يالععائد@لجامعفى@لعلل

الله-@ه،رسولرأيثقال:هريرة،أبيعنالأعرج،الرحمنعبدعنكيساد،

وحينيركع،وحينالصلافيفتتححينمنكبيهحذوالصلاةفيبد@يهيرفغ

الئايينغيرعنحذثإذاعياشبنإسماعلنف@نظر،يهإسنادوهذا
1/2"الكمالتهذب"فيالمزينقلفقدختط، 5 بنمحمدعن(465)0

بنإسماعيليقول:محينبنيحيىدصمعتقال:أئهفيبةأبيبنعثمان

كتابهفإنالحجازأهلعنروايتهوأماميبن،اثعنروىفيماثقةعباس

اهلعنحتثإفا@اقال:أنهالبخاريعنونقللما،عنهمحفظهفيفختطضاع
بكرأبيعنونقلنظر"،ففيهللده.أهلعيرعنحدثو)فافصحيح،للده

عياش،بنإسماعيلعنبنأحمديعني:سألئة-"قال:أثهالمروفي
عنروىمماحالأأحسنفيهمهووقال:ميين،اثعنروايتةفحسن

وغيرهماالحدنيين
1لاعفبالمعاني!@اثرحفيالطحاويوفال عنرواهماوأما":(32

عنعياش،بنإسماعيلحديثمنهونماف@فلك،من@ههريرةأبي

مييناثغيرعنروىفيماإسماعيليجعلونلاوهمكيان،بنصالح
يسوغوهلمعليهمبمثلهاحتجلوبماخصم،علىيحتجونفكيفحجة،

مدن@كيسان-بنصالحهنا-شيخهقلت:
(3)

ضعيفقيعهروايتهفتكون
منه.أوثقهومنخالفففدهذهإسماعيلحالوعلى

أنهالحليثهنادلالة(1)
يهطأنأراد@نايديىرنعالركرعمنرأسةرنعبناي

أنناباعتلىالحديثهنافيالحتموصعفيثاحلألي@وهذايديصرفعللجود
هدهلمنائةوايصأالفاندفلتمامنكرته@فماالحلوس،حاليرايديىرنعنالا

لا.أمثاتةميوهلالحركف

تصعيفعلىيطبقونيكاثونالعلمأملأنسيجدالكتابهذافيالنطروالممعن(2)
الام@.عرصرواية

3/4الكمالا@ديب@الظر.(3) 3 4(02 82).



الراويضبمدفيالطعنبسببالإعلدفىناور@م@@لل
-

عندالزهريشهابابنعنجريج،ابنعنأيوب،بنيحيىرواهفقد

2والبيهقيبتحقيقي،(69لاخزيمةوابن3(،7لطداودأبي 7 / أبيعن21
أثهالحارث:بنالرحمنعبدبنبكر

جملأاللهرسولكان@ةيقولهريرةأباسمع

دالذافلك،فعلركعو)نامنكبيه،حذويديهجعلثمكتر،الصلاةافتتحإذا

منقاموافاالسجو@منرأسهير@عحينيفحلهولاذلث،مئلفعلسجد

خزيمةابنلفظهذافلهمثلفعلالركعين

يدي@حعلللصلاةكترإذامجيهتاللهرسولكان"@اود:أبيروايةوأما

اذادذلك،مئلفعلللسجودرفع@افاذلث،مئلفعلركع@)ذامنكبيه،حذو

قوله:فأبدلإسماعيلعلىدخلالوهمفلعلفلك!.مثلفعلالركعتينمنقام
يسجد@اوحينبقول:للسجود...رفعاذاد"

الزياثة.بذكرفلمإسماعيلعنالحديثهذارويوقد

1/2والدارقطني)011(،"اليديئرفع9فيالبخاريأخرجه:فقد 9 5

1ويلاالعلميةط. بالإسنادكيسان،لنصالحعنالرسالةط.(1)(13

السجود.فيهيذكرولمالسابق،

الزيادة.بذكرهريرةابيعنالطريق،هذاعيرمنالحديثمذارويوقد

أبي،وسمعت9قال:(291)"العلل"فيحاتمأبيابنفأخرجه:
أبيبنصالحعنالنجار،لنحفصعنبيان،بنوهبعنوحدثنا
كانفال:الحارث،بنالرحمنعبدبنبكرأبيعنالزهري،عنالأخضر،

افتتحإذايديهيرفغفكانمج@،اللهرسولمسجدفيبايصليهريرةابو
سجد،إفايدي@يرفغوكانالركوع،منرأسةرفعاذادركع،نا@الصلاة،

إنيوقال:إلينا،التفتستمفإفاالركعتين،مننهضإذايدي@يرفعوكان

ط.بالنبيئصلاةأشبفكم

لي@فقط،يكتركانأتهةالحديثهذايروىإتماخطأ،هذاأبي:قال

اليدين!.رفعفيه

الطريق.مداعلةيرسرفوفاكمريرفأبيحديث@يالبحت@والظر"(1)



-

@للفع@لد@لعللفي@لجامع

فيضعيففماثهالأخضرةأبيبنصالحعلىفيهوالحملقلت:
7البرذعي:أسئلةفيكمازرعةابوعهفالفقدخاعة،الزهري 59-

7 فاختلطامناولة،والاخرعرض،أحدهما:كتابانالزهريعنعنده":60

/3الكمال!تهذيب"فيالمزيونقلهذا@ا،منهذايعرتلاوكانجميعا،

وذكرمعاذبنمعاذسمعتةاقالعلي،بنعمروعن(2781)914

وقرأتالزهريمنسمعتيقول:سمعتهفقال:الأخصر،أبيب@مالح
هكذاهذاكانلوحبه.إلىوهويحىفقالهذا.منهذاأثويفلاعليه،

لافقال:مكتوبأ،شيئاووجدوعرضسمعولكثهوعرض،سمعجيدآكان

6الترمذيعللشرحفيرجبابنجعلهوقدهذا،،منهذاادري 1 4 / 2
الطبقة9فقال:الزهري،أصحابطبقاتمنالثالثةالطقةمنهمامط.

حفظهمفيتكلمولكنعنه،صروواوصحبوهالزهريلازمواالثالثة:
بنوزمعةالأخضر،أبيبنوصالحإسحاق،بنومحمدحسين،بنكسفيان

ونحوهم،.لح،صا
عه.الرواةخالففمائهالزهري،فيحالهضحفوعلىقلت:

2/2أحمدأخرجه:فقد طريقمن(2يه(392)2/7ومسلم7،0
بري@.ابنأخبرنيقال:الرزاق،عبد

2/8ومسلم)987(،1/002لبخاريوا2/45،4أحمدوأخرجه:

2/2والنسائي2(،لا(392) العلميةط.(73للالهالكبرى"،@اوفي33
عقيل.عنالليث،طريقمنالرسالةط.(740)و

بنبكرأبيعنالزهري،عنوعقيل(جريج،يابنكلاهما:
انههام:بنالحارثبنالرحمنعبد

كرزاللهرسولكانيقول:هريرةأباسمع
ولي@الحديقفذكريركع..حينيكبرثميقوم،حينيكبرالصلاةإلىقامإفا
التكير.فيهو)نمااليدين،رفعذكرفيه

01/3الأشراف!تحفةوانظر:إ 06-3 0 7(48621).

سلمة.أبيعنالزهري،عنأيضأوروي



الراويضبمدفىالطعنسمببالإعهدلر@سناو:علل
=

أبيبرواية(207)والليثيبرواية(19لاالموطأ@"فيمالكرواهفقد
(200)مسندهفيالثافعيأخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعب

2/2وأحمدبنحقيقي، 1/9ريلبخاوا3،6 (392)2/7ومسلم)587(،91

2/2والنسالي)72(، 3 ط.(745)والعلميةط.(174)لهالكبرى"،"وفي5

لبيهقيوا)6671(،حبانب@وا)191(،لمنتقى"ا"فيلجارودابنوالة،لرساا

2/1السائيعندالأيلييزيدبنيون@ورواه 8 لهالكبرى"،"وفي1

.(1767)حبانوابنالرسالة،ط.(9701)والعلميةط.(9601)

2للأالرزاقعبدعندجريجوابن بتحقيقي.(57لهخزيمةوابن9(،4

"سلمةأبيعنالزهري،عنبريج(وابنويون@،)مالك،ةثلاثتهم

فيالرفععنفضلاالسحودفيالرفعمنهمأحديذكرفلمبه.هريرفأبيعن
الحالاتبفية

فيهاالتيالسابقةالرواياتشذوذبوضوحينجليالرواياتهذهفبتوافر

مها،أقوىلأحاثيثبمعارضتهامحلولةالسالفةالطرقوأناليدين،رفعذكر

أبيبنوصالحأيوب،بنويحيىعياش،بنإسماعيلرواياتبينفرقولا
وصالحإسماعيلوروايتابين،وشذوذهامعلولةكلهاالرواياتفهذهلأخضر،ا

رواهالذيالرزاق،عبدخالففقديحيى،روايةوأماعلتهما،وبيناتقدمتاقد

فيالتكبيرذكرو)نما@يه،الرفعيذكرفلمشهاب،ابنعنجريج،ابنعن
صدوقويحيىاليدين،برفعالتكبيرفيهاقرنيحيىروايةأنحين@يصلاته،

خطاتهحاتمأبيكلامفينظرومنأخطافمنهذاوحديظأخطأربما

إقرانهعدممعالتكبيرذكرإلافيهاليىهريرةأبيعنالطرقعامةأنعلم

الصحيحةالطرقببنتهنحتن@حاتمأبيمنالتنصبصوهداآحر،بنيء

@به.هريرةأبيعنالمحفوظة

الروايات@قةفيللاخصارميةمطولةبرصرواية(1)

.(7511)لتقرسهد@(2)



-

@الفالائد@لعللفي@لجامع

روايتيفيشهابابنمنبسماعهصزحجريج،ابنأنالفوائدومن
ومسلم.أحمد

01/4الأشراشهتحفة"وانظر: 3 1/4و.(52471)6 5 53يلا8 2،)1

16/9المهرظإتحاف9و 6(20444).

@ه.عباسابنحديث
2/2ئيلنساوا4(،07)ودابو@أخرجه:ا 3 لهىا،لكبرا"وفي2

فيحزموابن7(،402)يعلىوأبوالرسالة،ط.(736)والعلميةط.(732)
6المحلى"" 2 / جنبيإلىصلىقال:كثير،بنالنضرعنطرقمن4

فرفعالأولىالسجدةسجدإفافكانالخيفمسجدفيطاوسلناللهعبذ
خالد،بنلؤهيبفقلتفلث،فأنكرتوجهميتلقاءيديهرفعمنها،رآسه

طاوس:ابنفقاليصنعه؟أحدأأرلمشيثأتصنعخالدةابنوهيثلهفقال
كانقال:أنهإلاأعلمولايصنعميعباسابنأبي:وقاليصنعه،أبيرأيت

يصنعه.يالنبى

فيكئيربنالنضرحبانابنذكرفقدمنكرالإسنادبهذاوالحديث
3/4لأالمجروحين9 ممن@اكانةفقالعليهاستنكرفبماالحديثهذاوساق9

الحديثمنسمعهاإفاحتىروايتهقلةعلىالثقات،عنالموضوعاتيروي
ابنرايتقال:بحال،بهالاحنجاجيجوزلاموضوعةثهااشهدصناعئه
جبي.إلىصلىطاوس

1
المزينقلفقدحبان،ابنغيرفيهتكلموقد0،0

7/33"الكصالداتهذيبفي لأضعيففيه:قالئهاأحمدعن(207يلا5
عنونقلمناكير@عنده9يه:قالأتهالبخاريعنونقل"،الحديث

وعننظرإ،فيهشيخ،"ةقالأنهحاتمابيوعن"،داصالحفيه:قولهالسائي

نظرإالفيهقوله:الدارقطني
4المحبوثهعوفىفيا@باثيالعظيمالطيبأبوقال 38 / لكنة2

"(2303)كل@793الكبير"اللريخ"فيال@خاريقال(1)

نطر".ليه
ا.صي@@.(7147)التقريبما@فيوهو(2)



الرا@يضبمدفيالطعنبسببابكلدلر@الشاو:ملل
=

أبوالحافظوقالالحديط،ضعيفالسعديكثيربنالنضرلأنضعيف!الحديث
"المندري..قالهطاوس.ابنحديثمنمنكرحديثهدااليسابوري:احمد

طهمانبرإبراهيمخالففقدضعفهعلىزيادة
(2)

عندرواهالذي

عباسابنانطاوس:عنالزبير،أبيعن(10لا"اليدينالرفعفيالبخاري
منرأسهرفعذا@أفنجصيتحافيحتىيديهرفعالصلا@إلىقامإفاكان

السجود.ديالرفعيذكرلميعني:نلك.ملفعلقائما،واستوىالركوع

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

1/2أحمدفأخرجه: سعيد.بنقتيبةعن(73يهداودوأبو5،5

1/2أحمدوأخرجه: عن(27311)الكبيرأ"فيوالطبراني8،9

ثاود.بنموسى

ميمودعنهببرةأبيعنلهيعة،اب@عنوموسى()قيبة،كلاهما:

وحينيقوم،حينبكفيهبثيربهموصلىالزبير،بناللهعبدرأىأتهالمكي:

إلىفانطلقتبيدي@،فيشيرفيقومللقيام،ينهضوحينيجد،وحينيركع،

يصليها،أحدأأرلمصلاةصلىالزبيراب@رأيتإنيفقلت:عباسابن

ىجماللهرسولصلاةإلىتنظرانأحببتإنفقال:الإشارةهذهلهفوصفت

الزبيربناللهعبدبصلاةفاقد

ومتنأ.سندأمعلولالطريقهذامنوالحديث
البخاريذكرهفقدبالهين،ليىمقالفيهلهيعةابنففيهشده:علةفأما

(53المهتاريخهفيمعينبنيحيىعهوقال)091(،الصغير"الضعفاء"في

2/2الضعفاط@فيالعقيليعنهونقلبحديثهه،يحتجلا"الدوري:برواية 9 5

:(34للأاوالمخروكونالضعفاءفيإعهالشائنوقالالضعيفإ،يخه:قالأثه

.(709)2ماا/@ار@هأبيصننالحتصرديعليهوقفتثم(1)

(189)الانقرببغرس@ثقة"ومو:(2)

ك@(.ي@7اتتريبتققا@@المصري.بيرةأبربيرةبنافهعدوموة(3)

داودأبيروايةلغظ(4)



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

ضعب@ما"
(1)

فيحبانابنعهقالعنعن،وقدمدل@نهف@هذاحالهوعلى
قبلالضعفاءعنيدل@كانولكنصالحأ،شيخاكان2/11:9"

كنبهاحنراق

فيالذهبيعنهقالبذمجهول،المكيفميمونالئانية:شدهعلةوأما
4/2الميزان!" 3 68 "السبائيهبيرةبنال@هعبدعنهنفزديعرت،لا":(973

مجهو@ه.":(7054)النقريب،@افيحجرابنعنهوقال

وهيمنكرةزيادةحوىمتنهفإنالإسنا@هداعللعلىزياققلت:
الز@ر.بنال@هعبدلحديثمخالفةسجد"و)ذا9ةقوله

73البيهقيأخرجه:فقد / إسماعيلبنمحمدإسماعيلأبيطريقمن2
حينيديهفرفعالفضلبنمحمدالنعمانأبيخلفصليتقال:السلمي،

فقال:فلكعنفسألتهالركوع،منرأسهرفعوحينركع،وجىالصلاةافتغ

وحينركع،وحينالصلاةافتغحينيديهفرفعزيدبنحمادخلفصليت

المختيانيايوبخلفصليتفقال:ذلكعنفسالتهالركوع،منرأسهرفع
فسالهالركوع،منرأسهرفعافادركع،و)فاالصلاةافتتحإفايديهيرفعفكان

و)فاركع،و)ذاالصلاة،افتغإفايديهيرفعربعأبيبنعطاءرأيتفقال:

فكانالزبيربناللهعبدخلفصليتفقال:فسألته،الركوع،منرأسهرفع

فسألتهالركوع،منرأسهرفعو)ذاركع،و)فاالصلاة،افتتحإذايديهيرفع
يديهيرفعفكانل@نهالصديقبكرأبيخلفصليتالزبير:بناللهعبدفقال

بكر:أبووقالالركوع،منرأسهرفعو)ذاركع،و)ذاالصلاة،افتتحإذا
@)ذاركع،و)ناالصلاة،افتتحإذايديهيرفعفكان@لجاللهرسولخلفصليت

لركوعا@رأسهرفع
لمرووهالذينالطبقاتكلالحديثهذامتنمنظاهرهوفكماقلت:

عندفقالاالتحريرعاحباتمقبهوقد.(3563)@التقري@اعدوف.!@ومو:(1)

(3563)"

لتصجثه.القولمعونحنبا،يشرضعي@"
واحدة.صمةعلىفيهاالرواةيكردجتالمللة،الأحاديتمنيحدمذاونل(2)



الراويصبصدفيالطمنبسببلالإعد@ناو:ري@ملل
-

نقات!.درجالهعقبه:البيهقيقالالركوعمنالرفععلىيزيدوا

4/4@الأشرافتحفة"وانظر: 1 اختصارفيالمهذبو")9175(،9

2المسند!أطرافو")7522(،الكبير!الشن 78 /3(3918).

ز@ه.عمرابنحديث

عننافع،عنالعمري،عن(140)"اليديندارفعفيالبخاريأخرجه:

اذاب.در@حإذاير@حكانأى،@ج@:النبيعنعمر،ابن

بناللهعبدهذا:فالعمريومتأ،سندأضعيفالإسنادسهذاوالحديث

"الكمالتهذب"فيالمز@نقلفقدضعيف،وهوالعمري،حفصبنعمر

2 1 6 / بنصالحوعنضعيفإ،"فيه:قالاتهالمديخيبنعليعن(3427)4

فيالبخاريوقالالحدي@،مختلطلين،9فيه:قالأتهالبغداديمحمد
النسائيعنهوقال@،يضعفهسعيدبنيحيىكانا(:ا)م@الصغير"الضعفاء"

."بالقويلي@":(325)"والمتروكونالضعفاء"في

عحر.ابنعنللمحفوظمخالففماتهمتنهعلةوأما

فيالبيهقيطريقهومنبتحقيقي،(192)مسندهفيالافعيفأخرجه.
الوعي.ط.(3218)والعلميةط.(757)@الأالمعرفة

رفع"فيلخاريوا@/2وأحمد)9342(،شيبةأبيبناوأخرجه:
جهماوابن)127(،ودداوأبو)12(،(390)2/6ومسلم)81(،"ليدينا

2/2ليلنساوا2(،55)لترمذيوا)858(، 3 ط.(073)لهلكبرى"،ا"وفي1

04)يعلىوابو)771(،الجارودوابنالرسالة،.@(73ولاالعلمية 25)

4عوانةوألوبتحقيقي،(583)خزيمةوابن)4355(،و)اماه(و 2 3 / 1

6والبيهفي)4681(،حبانوابن)2751(، 9 / بنسفيانعنطرقمن2

(1111)والعلميةط.2كها/والدارقطني)227(،ثاودأبوواخرجه:

الزبيدي.الوليدبنمحمدطريقمنالرسالةط.

.(614)لحميدياخرجه:وأ



ئد@للفعالعلل@لحامعديا

سالم،عنالزهري،عنوالحميدصأوالزبيدي،عيينة،)ابنتلائتهم:
يحاذيحتىيديهرفعالصلاةافتتحإذاكوراللهرسرلرايتقال:أببصعن

السجدتينبينيرفعهماولاالركوع،منرفع@)فايركع،أنوقبلمنكبي@

)8296(،1وه/74(68يلاا5/111@االأشراتتحفة"وانظر:

8/3المهرمماإنحافو" 63 9يه67 56).

السجدةفيسواءالعموم،وجهعلىالسجودفيالرفعنفيرويوقد

الركعتين.منالقيامقبلأمسهاالرفعلعدأمالأولى
بتحقيقي.(193)مسندهفيالافعيعدعيينةبنسفيانفرواه

اليدين،،رفع"وفي(738)امها/البخاريعندحمزةأبيبنوشعيب
2/1والسائييلامأ،له 2 (952)والعلميةط.(950)لهالكبرى"،"وفي1

2/1وأحمد)7152(،الرزاقعبدعندومعمرالرسالة.ط. والنسائي4،7
وأبيلة،لرسااط.(67ولاالعلميةط.(675)لهالكبرى!،@اوفي2/602

الرسالة.ط.(1115)والعلمبةط.2ولا/والدارقطنيه(،)لمحلأهبعلى
الليثيبرواية(196)والحسنبنمحمدبرواية(99)الموطأ@"فيومالد

(193)المسند@ا@افيالثافعيطريقهومنالزهري،مصعبأبيبرواية(204)و

(573)1/871والبخاري1(،3ل@0والدارمي6،2و2/81وأحمدبتحقيقي،

لمحلأ(6)لهالكبرى@ا،"وفي2/591والنسائي)33(،له"،اليدين@رفع@وفي

1/4عوانةوأبيالرسالة،ط.(954)و(650)والعلميةط.(952)و 2 4

2/6والبيهقي)1681(،حبانوابن1(،576) ل@،7(لهالمعرفته،9وفي9

13)و(1932)والعلميةط.(759)و .(559)والبغويالوعي،ط.(22

وابن)22(،(390)2/6ومسلم)8152(،الرزاقعبدعندجريجوابن
1/4عوانةوأبي)98(،مسندهفيوالسراجبتحقيقي،(4للاهخزيمة 2 4

2والدارفطني1(،577) 87 / الرسالة.ط.(0111)والعلمبةط.1
/2أحمدعندمسلم-بناللهعبدبنمحمدوهوالزهري-أخيوابن

ملمروابةلمط(1)



الراويضبمدفيالطعنبسببلابثل@ناور@علل
=

1 2ولا/والدارقطني)09(،مسندهفيوالسراج)871(،الجارودوابن3،4

الرسالة.ط(1114)والحلميةط.

1/4عوانةوأبي)321(،@اليدينالرفعفيالبخاريعندوعقيل 2 4

1له والبيهقيالرسالة،ط.(1113)والعلميةط.م@2/2والدارقطني7(،5

1البخاريعنديزيدبنويون@ 87 / لهلأ،اليدينالرفعوفي(736)1

2/1والسائي7(،1ويلا(101) 21-1 2 ط.(951)لهالكبرى@،"وفي2

2لمها/والدارقطني)19(،مسندهفيوالسراجالرسالة،ط.(953)والعلمية

6والبيهقيالرسالة،ط.(1112)والعلمبةط. 9 /2.

وابنومالد،الرحمن،وعبدومعمر،وشحيب،عيينق@)النتسعتهم:

عنسالم،عنالزهري،عنويون@(وعقيل،الزهري،أخيوابنجريج،

رفعاذادمنكيم@حذويدي@رفعالصلاةافتغإذاكانكس@اللهرسولأنأبيه:
السجود.فيفلثيفعللاوكانكذلك،رفعهماالركوعمنرأسه

11وه/لمثلأ()ا5/121الأشراشهتحفة"وانظر: 6ويلا(6875)3 87)

4وه/ 31(56 5وه/(91 1وه/(6962)91 6 المسند"أطرافو")9796(،5

3/37 2(7814).

أبيبنعليحديثمناصلاالقحودفيالرفغعيهتعنهنفيوقد
ز@ه.طالب

داودوأبو)72(،اليدين!درفعفيوالبخاري1/9،3أحمدفأخرجه:

خزيمةلنوا)3243(،لترمذيوا)468(،ماجهبنوا)167(،ول@47(

1/2"المعانيشرح9فيوالطحاويبتحفيقي،(584) 2 العلميةط.وفي4

2/7وا@ي)2031(، الزناد،أبيبنالرحالنعدعنطرقمناوك@4

بنالحارثبنربيعةبنالفضلبناللهعبدعنعقبة،بنموسىعن

عنرافع،أبيبناللهعبيدعنالأعرج،الرحمنعبدعنالمطلب،عبد

المكتوبةالصلاةإلىقامإذاكانأنهعح@:اللهرسولعنطالب،أبيبنعلي

يركع،أنوارادقراعتهتضىإذاذلكمثلويصنعمنكبيمعحذويديهكتر@رفع



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

قامو)ناقاعد،وهوصلاتهمنشيءفييدي@يرفعولاالركرع،منرفع@)ذا
وكبر.كذلكيدي@رفعالسجدتي@من

بنإسماعيلبنمحمدالترمذيإسماعيلأباسمعت"عقبه:الرمديقال

الحديث،هذاوذكريقول:الهائميداودبنسليمانسمعتيقول:يوسف

أبيم@عنسالم،عنالزهري،حديثثلعندناهذافقال:

7/1لماالأشرافتحفة"وانظر: 0 /11المهرة!إتحاتو"ل@2201(،0
5 5 4/4المسند!أطرافو")90641(،1 5 8(6353).

منالقيامفبلأوالسجودفيالبدينرفعبئبوتفالمنوهمالآنئت

لنابدلاالبحثهذانختمأنوقبلالرفع،عدمفلثفيال@نةوأنالركعتين،

النقاط.بعصذكرمن

يازعولا@ليعالصلاة،فياليدينرفعسنيةالكيقبللابماثتا-
الرفعوفيوالركوعالاستفتعفيسيمالاالرفععدمفيالأدلةمنقدمناهما
من

منألي@قدمتموها،النيالرواياتاختلافإنيقولأنلقائل

ويختصرونتارةالزيادةيثبتونكانوايعني:الرواةمنتصرفجاءأنهالممكن
يروونها؟فلاتارةالحدبث

لاد@الزياثفثبوتعدمعلىدلي@الكلامهذامثلأننلث:عنأجيب

فيالرفعشارةك@ثابتةكانتفلووترك؟إثباتمحلالزياثةتلككانتفلمافا
أخرى.تارةوئركتتارةأثبتتلماكيرهاأوالركوعفياوالاسنفتع
بذكرالصحابةمنخمسةعنالحديثهذاخزجتميقول:انولقائل-3
منهمالزيادةتلكزادمنغالبأنسيماولاأص،لهايوجدألاالزيادف
أناسيماولامقبولة؟الثقةزيادةأليستبها،تفردواأنهمفرضوعلىالثقات؟

طرقابعضهانجدفمانناالزياثة،ذكرفيهاجاءالتيالطرقفيالنظرأمعناإفا
النظرعنها.غضيمكنلاقويف

حيثمنوأمافموجو@الأصلحيثمنأما@لتوفيق:ده@ومنلتول



الراويضبطفيالطعنلسبصالإعلدلر@سناوتمحلل
=

زيادةبذكرالحديثهذابهارويالتيالوجوهعامةلأنلحمعدوم.الصحة

الراويمخالفةأوالراويباختلاتإمامقال،منتخللمالسجود،فيالرفع
نقدم.مماذلكوغيرالرواية،تلكفيالوهمأومنه،أوئقهولمن

بأمرين:عهايجابفهده@لقةزيادةمسالةو@ما
لوفيماناقلبه،تواتردوافعفيهتتوافرمماالأمرهذامنلإنالأول:

الراويهدايختلفثمالتواتر،تستوجبشثةبنقلراويتفردأنوآماصح،
اللفظة.تلكإعلالعلىدل@فهذايذكرها،لاوتارةالزياثةيذكرقارة

ماكلولي@مقبولة،الئقةزياثاتكللي@أنمعروتهوكما@لثاني:

تلكتقبلبهااليالقرائنإلىيعودوالردالقولمنذلكوحكممردود،زاده

كماالسجودفيالرفعزياثةذكرفيهاجاءالتيوالأحاثيثئرد،أوالزيادة

لافمماأخرىجهةومنجهقههذاسقدمناه-كمامقال-منتخلولاتقدم،

مائبوتأويعارضها،ماوجودعدمحالفيتقبلالثقةزياثةأنفيهشك

إناسيمالاالزيادة،تلكزدتالمخالفةأوالمعارضةثبنتفاف@يناقضها،

التيالأحا@يثهدهوفيالمستزا@ة،الطرقمناقوىبطرقالمعارضةجامحت
حديطلردهاالئقاتمنمالةزادهالوالسجودمناليدينرفعزيا@قفيهاجات

ابنحديثأنتقدمفكماعلي!حديثإليهانضموقدفكيفوحده،عمرابن

ينفيكان@هعليحديثوفيخصوصا،السجدتيفبينالرفعينفيكانعمر

كانلناالصحابةحملهاالتيالبابأحاديطإنثمعمومأ.القعودفيالرفع

اذادالركوع،منرفعاذادالركوع،وفيالاستفتاحتكبيرةحوليد@رفيهاالرفع

فلماذاالصحةمتواترئابتالحالاتهذهفيفالرفعالركعتين،منقام

أصحابمننفسأعنرسبحةعىيروىوكذلك"لا("اليديندرحدييالحكلقال(1)

وألوالأنصاري،قا@ةابومنهمالركرع،عدأيديهميرفعودكانراأتهم@النيئ

الساعم@،معدبنرسهلاللو@،مسلعةومحمدس@البدريالاعديأسبد

الهاشمياالمطبعبدسعباسبراكهوعبدالخطاب،بنعمربناللهوعد
بنعمروبناللهوعبدالدوسي،هريرةوألر@ائهرسول3خامالكسواص

لن=ومالكالحصري،حجرسووانلالقرضي،الحوامبنالزليرساللهوعدالحاص،



=

يالفعائد@لعللفي@لجامعى

ذلكتصحيحويحاولوني@شكل؟!مابعضنقلهتواترماعلىبعضهميدخل

يستشكل،ماتركفالصواب،إفأالتسميات؟!مختلفوتحتالطرقبشتى
خلاف.كلمنللخروجفيهلب@لابالديوالتمسك

قالاللف،إليهفصبعفاخروجاالفعلهذامثلتصحيحفيإنثم

اجمعواقدفاتهم"العلمية:ط.(1331)عقب"المعانيشرح"فيالطحاوي
وقالمعها"،رفعلاالسجدتي@بينوالتكبيرةرفع،محهاالأولىالتكبيرةأن

2المعاثه@الزادفيالقيمابن 1 5 يدي@،يرفعولاساجداويخزيكثرثم":1/

ابنمحمدكأبيالحفاظبعضوصححهأيضا،يرفعهماكانأنهرويوقد
أعلم.والله@البتة...عنهنلكبصحفلاوهم،وهوحزم،

وبعرففيه،فيخطيء@ختلاطهحالحدينا@لمختلطير@يوقد@
جرير،رواهمامثاله:@لثقات،رواباتعلىتلكروايتهعرضبعدخطؤه

قولهفييرفعهعباسابنعنجبير،بنسعيدعنالسائب،بنعطاءعن
بالزجلكانتإذاقال:(6الحاتدة:1سفر،عك@ؤئغعكنئمثينتعالى:

إنفيخاففيجنب،الجدري،أوالقروحأوالله،سبيلفيالجراحة
ظيتبممبموتأناغنسل

عديبنوابتحقيقي،(272)خزيمةبنوا)921(،لجاروداابنأخرجه:
1/1والدارقطفي7/7،5"الكامل"في 7 الرسالة،ط.وي@76(العلميةط.6

1/1والحاكم 1/2والبيهقي6،5 2 وفي(213)الصغرىلأالسنن9وفي4
الوعي،ط.(1648)و(1647)والعلميةط.(342)لهوالائاراالسننمعرفة"

ديالمقدسيوالضياء
01/2"المختارة" 96-2 9 جرير،طريقمن(315)7

بهذا

قالبأخرة،اختلطالسائببنعطا.أنإلائقاترجالهإسناد

بنوعمرلألصاري،االاعديحمبدوألوشعري،ا،موصلرو(الحويرت،-
."عنهملىظاللهرعياللو@اءوأمطا@،أبيبنوعليالخطاب،

خزيمفابنروايةلمظ(1)



الراويصبصدفيالطعنبسبباجكددلرلمشاومحلل
=

جريروحديث@مهلا:-72ول@الكاملفيعديابنلقلهفيمامحينبنيحيى

فيحاتمأبيابننقلهفيماأيضأوقالعمرط،اخرفيعطاءتغيربعدوأشباهه
6/4"والتعديحالجرح9 3 سمعومااختلط...الساثببنعطاء"ا(:ممهل@1

وقال"،بحديثهيحتجولاعطاء..حديثصحيحمنلي@وفووهجريرمنه

73"الكامل"فيعديابن سمعفمناختلط،قددكان:7/
الاختلاطقبلمنه

عطاءصروىمنوجميعبثيء..فلي@الاختلاطبعدمنهسمعومنفجيد،

ابننقلهفيماحنبلبنأحمدوقالوسفيانا،شعبةإلاالاختلاطفيعهروى

6/4والتعدي@،الجرح"فيحاتمأبي 3 @االكامل"فيعديوابنا(،لمه8)1

73 /7:"
سمعمن

سمعومنصحيحا،كانقديمامنه
يكنلمحديثامه

سمعلئيء،
بنوخالدجرير،حديثاوسمعوسفيان،شعسةمثلقديأمنه

جبيربنسعيدعنيرفعفكانعاصم،بنوعليعليفابنو)سماعيلالله،عبد

يعرفها"يكىلمأشياء

6المنير"البدر1فيالملقنابنقال 7 2 منها".هذالعل":2/

بنعطاءغيريرفعهلمخبرهذا"بتحقيقي:(272)عفخزيمةابنقال

3الحير"التلخيصدافيحجرابنعهنقلهفيماالبزار 93 / 1

هذافإنهذاوعلىجريراأ.إلاالثقاتمنعاءعنرشهنحلملاا@:ول@

سمععطاءصالراويلأنضعيف.موقوفأأومرفوعأكانسواءالحديت
نه

بعد

تابعهالسائب،بنعطاءعنالمرفوعةروايتهعلىتوبعجريرأأن

بنعطاءعنرواهإذ(40)حاتمأبيلابن"لاالعللفيكماعاصمبنعلي

المجدورفي@التبيئعنعباس،ابنعنجبير،بنسعيدعنالسانبص

تيمم.نفسهعلىخاتبذاوالمريض

دررواه:(40)حاتمأبيلابنالحديا،صللفيإكمازرع@أبوقال

@يابنعد(1)
فلشه.تجليرفحهالا""



لد@للفعالعلل@لجامعدي@

فيرفعه-عباس-ابنعنسعيد،عنعطاء،عنفقال:أيضأ،جرير
قالالمجدور-

(1)
عوانةأبوورواهعاصمبنعليفيهاخطاخطأ،هذاإنة

موقوفا،عباسابنعنسعيد،عنالسائب@بنعطاءع@وعيرهما،وورقاء

وهو

1/1الدارفطني اهالروالرسالة:ط.لملأ(.)والعلميةط.77

عوانةوأبو@رقاءووقفهده،كالنبيئإلىورفعهعطاءعنعاعم،بنعلي

الصوابا.وهووغيرهما،

عاصم.بنعليعلىموقوفأالحديثهذارويوقد
2البيهقيفأخرجه: 2 4 / بنعطاءحدثناقال:عاصم،بنعليطريقمن1

وبهالجنابةتصيبهالرجلفيعباس:ابنعنجسبر،بنسعيدعنالساثب،

موقوفا.وليصل،فليتيقمقال:يموت،اناغنسلإذايخاتالجراحة

الموقوفة:الروايةعلىعاصمبنعليوتابع
بنعطاءعن(5362)تفسيرهفيحاتمأبيابنعندالوليدبنشجاعا-
سفبر،عكأؤنهضعكنتمثطنةعباسابنعنجير،بنسعيدع@السائمص

فليتيممفيموتيعتسلأنفيخافالجرحبهأوالمحدودالرجلهوقال.

.(1076)شيبةأبيابنعندسليمبنسلام

1الدارقطنيعندالأحولعاصم-3 7 7 / (679)والعلميةط.1

ابنعنجبير،برسعيدعنالسائب،بنعطاءع@الرسالةط.هلأ(.)و
بالصحيد.التيممللمريضرخصقال:عباس،

5للاالبزاروأخرحه: عنلأحول،اعاصمعنسفيان،طربقمن(07
التيممفيللمريضرخصقال:عباس،ابنعنحبجر،لنسعيدعنقتاثف

مجدصرأ.كانإفابالصعيد

حاأبياسكلامسقالا"قرله(1)
للتوضيح.زرعةأبيترلميأقحمه3



الراويضب@فيالطعنبسببابكللدلر@سناومحلل
-

2البيهقيوأخرجه: 2 4 /1-2 2 عا@آخبرنيقال:شعبفطريقمن5
موقوفا.بهجبير،بنسجدعنعزرة،عنقتادة،عنالأحول،

تارةفرواهالحديث،هذاروايةفياخلفقدعاصماأنيتبينهذافعلى

عن@قتا@عنوأخرىسعيد،عنشاثة،عنوشارةسعيد،عنعطاء،ع@

بعتولأتهةمنهالأحرهوالاحتلافهذامنالراجحأنإلاسعيد.عنعزرف

1/2البيهقيقالفقدعليه، عنأيضأ،وغيرهطهمانبنإبراهيمورواه":24

موقوفا"جيربنسعيدعنعزرة،رواهوكذلثموقوفأ،عطاء

7لاتفسيرهفيالطبريأخرجه: 7/6والمكرط.(58 عالمط.0
موقوفاجبير،بنسعيدعنعزرة،عنقتاثة،عنسعيد،طريقمنالكتب

بهكانإذاقال:@ع،كمنمثينتعالى:قولهفيعباسابنذكردونعليه

ينيممقروخأوجروخ

6-2/067المنير"البدر9انظر: 7/7@االمهرةإتحافو"7،2 0

3الحبير"التلخيصو"5(،473) 93 / .(1)ما1

@رو@إنماعنهر@ىمنلأنةفيهفأخطأالمختلطرو@هماومنال@

أبيبنسعيدعنعدي،أبيبنمحمدحدبثالاخنلاط:بعدعنه
قال:بئ،الخبيئعنموسى،أبيعنتميمة،أبيعنقتادة،عنعروبة،

تسعينوعقدهكذالاجهتمعليهضبقتالدهرلمنى@ام

عليهأق@@لمطه@اناسطريقأسا(1)

بدالمزنيضيخهصخزيمةاسنقلهماالحليتلهداشرحمنعليهوقمتماأتدممى(2)

أي.مع@ا@علجهيكودأدلبماةفقالالحديخ@هداممنىع@المرليسالتقال:ا
صلأنمذا،كيرمعناهيكونأنيخهولامجه@يدحلللاجهئم،عهصيقت

قربقا@محتمر@ليهكراتوعليهرمعة،اثهعندازمادوطاعةعملألثهازثاد

(2155)عمبالمحتصر"

لصومصحراءيدخلهاللاعليهتصقأنأعلمواللهعديمداهليحتلالزار:قال

مخالفةفتعحدصومها،ص@الئيئلهىاليالأيامعام@نايكرنأنأيصأوبحتمل

6الزار،المسند@ا.ا*رسوللسخالفةعقوبةدلكيكينانثالرسول 9 /8=



=

@للفالائد@لجامعفى@لعلل

6/1لأسراشهاتحفة9فيكماوالنسائيئ)2603(،البزاراخرجه: 8 1

(2155)و(2154)خزيمةوابن)165(،مسندهفيوالروياني)1109(،

الاسناد.بهذاعدي،أبيابنطريقمنبتحقيقي
بنسعيدمنسمععديابيبنمحمدأنإلاثقات.رجالهالحدبتهذا

بنمحمدلسماعضعيف،الحديطهذاسنادف@الاختلاطبعدعروبةأبي

الاختلاط.بعدعروبةأبيبنسحيدمئعديأبي

قتادةعنالخبرهذايسنددالم:(2155)الحديثعقيبخزيمةابنقال

المتابحاتهذهولكنمتابعات،لهقتاثةأنإلاسعيد،عنعدي،أبيابنعير

/4وأحمد)1469(،شيبةأبيوابن)415(،الطبالسيأخرجه.
حبانوابن2/91،2الكبير"الضعفاء"فيوالعفيلي3(،630)والبزار41،4
ط.(6252)والحديثط.(5832)لمالأوسطا"فيوالطبراني3(،هلمها

4/3والبيهقيالعلمية، 0 دشعبوفيلث@41(الصغيرا)السننوفي0
الضحاكطريقمنالرشدط.(8036)والحلميةط.(1389)له"،الإبمان

مرفوعا.بهموسى،أبيعنتميمفأبيعنالعلاء،أبي

تاريخهفيمعينبنيحيىقالضعيف،علاءأبويساربنوالضحاك
ابنوذكره@،البصريونيضقفهيساربنالضحاك"الدوري:برواية(4125)
فيالمغنيفيإوالذهبي)6171(،والمتروكون،الضعفاء"فيالجوزي
.(2915)الضعفاء"

أبيعنعياش،أبيبنأبانطريقمن(564)حميدبنعبدوأخرجه:
مرفوعأ.بهموسى،ابيعنتميمف

الصغيراالضعفاء"فيالبخاريذكرهالحديث،متروكعياشأبيبنوأبان
الالضحفاءفيوالدارقطني)12(،والمتروكونالضعفاء@فيوالنسالي)23(،

4/2الاربسغوالطرة0(،633)- 8 2ر2 .(91)سعقب83
1اليهال.لابناتقاشهالرواةشاختلطصمحرفةمياليراتلالكواك@الظر.لا( 99.



الراوىضبحدفيالطعنبسبباب@لددر@السناو:محلل
-

متابعاته.وضعفالحديثهذاضحفيتينفبهذا.(103)والمتروكون،

الضعفاء"فيالعقيليقالبالوفف.أعلفدالمتفدمةعلتهعلىوهو

2/2الكبير! مرفوعأ".يصحولاموقوفا،موسىأبيعنهذارويدوقد:19
4/4وأحمد)0469(،شيبةأبيوابن)315(،الطيالسيأخرجه: 1،4

4/3والبيهقي 0 0

سحبة.طريقمن

يحى.بنهمامطريقمن(563)حميدبنعدوأخرجه:

موسىأبيعنتميمفأبيعنقتادة،عنوهما؟)سعبق@ةكلاهما

عليه.قوفاص

قتا@ةفيالناسأوثقمنوشعبة

الرزاقعبدعندالئوريتابعهالموقوفةروايتهعلىتوبعقتادةأنكما

الأصماللهعبدبنعقبةايضا
(2)

زيا@اتهفيأحمدبناللهعبدعند

.(1103)لأبيهلزهد"اعلى@ا

النقاتوهموالثوريقنادةلاتفاقةالوقفالحديثهذافيفالصحيح

المرفوعة.الرواياتصحةوعدمالموقوفضالروايةعلى

6/1الأشرافههتحفة"انظر: 8 10/1المهرظإتحافو")1109(،1 1 6

/3البخاريرواه@االمرفوعالمتننكارةعلىبهليستدلهنايزاد

52-5 بناللهعبدحديثمن(18يلاا(الاهلهلأا/3ومسلم1(،979)3

منصاملاالأبد،صاممنصاملا"قال:بمححروالنبيعنالعاص،بنعمرو

الأبدإصاممنلا@مالأبد،صام

0الكمالهكذيبةإانظر(1) 3 / 61(4375).

ابنذكرهانمرس،بنحوترةعهوالراويلمأ،642)@التقريب@ربما@لعأضحيف،1(2)

لأسأا.بهأعلم@ما:6ملا/10@الشر،ليالذبيوقالالالثقاش@8/512،ليجان

تكراردودمنالبخاري@رواية@سلم.رواية(3)



@للفعائد@لعللفي@لجامع

ذلكفيمشيبالثقة،الضعيففيبدلالحدبث@لمختلطيرديوقد@

دووالاسنادظاهربنقدمنهمأخذا@لحديث،بصناعةيعملمنبعضعلى

منالمتقدمونذلكإلىويتنبهعلله،وبو@طنالحديثخفايافي@لغور

وكانتالرو@ية،عاينواالذين@لكاملةو@لمعرفة@لتامة@لخبرة@صحاب

مروياتمنو@لخطا@عليها@لصو@يقيسونالسنة،لحفظوعاءصد@رهم
أبيعننضرة،أبيعنإياس،بنسعيدالجريريرواهمامئاله:@لثقات،

عحرواللهرسولكانعشرو،اللهرسولبوصيةمرحبأقال:أنهالخدريسعيد

بكم.يوصينا
1/3"والتعديلالجرح"فيحاتمأبيابنأخرجه: 0 لالمقدمقأ،6

مدا/"لمستدركا"في3لحاوا)12(،@اصلالفالمحتثا@فيوالرامهرمزي

سليمانلنسعيدطريقمن(621)الكبرى"السننإلىالمدخل"فيوالبيهقي

به.الجريري،عنعوام،بنعبادعنالواسطي،

أبيطريقمن(20)"الفاصلالمحدث"فيالرامهرمزيوأخرجه:
أبيعنالجريري،حدثناةقالزيد،بنحمادمنزلوراءلقيشيخاللهعبد

بوصيةمرحبأقال:الثابرأىإذاكانأنهالخدري:سعيدأبيعننفرف
المجال@.فيلكمونوسعالحديث،نحفظكمانأمرناعحر،اللهرسول

بهاستهدإذالطريق؟هذالأجلالحديتهذاالأثمةبعضصحح

صحيححديسهذا"وقال:الحاكم،وصححةحاتم،أبيوابنالرامهرمزي
عوامبنوعبادسليمانبنبسعيدالاحتجاجعلىالشجخينلاتفاقةثابت

المسندفيلهعدتفقدنضرةأبيبحديثمسلماحتجاجثموالجريري،

أولهوالذيالحديثهذايحرجاولمللجريري،أصلأعثرأحدالصحيح
طرقالحديثفلهذاعلة،لهيعلمولاالحديث،طلابفضلفيحديس
هارونوأبوسعيد،أبيعنالعبدي،هارونابيعنالحديثأهليجمعها

عنم@.سكنواممن

أبيلروايةعاضدةنضرةابيعنالجريريروايةأنإلىالبيهقيوأشار



الراويضب@فيالطدنبسببابثلدلرلالناو:ملل

جماعةرواههكذا":(623)الكبرى"السننإلىالمدخل1فيقالبذثهارون

أبيفروايةضعيفأكان@)نهارونوأبوالعبدي،هارونأبيعنالأئمةمن
لالأإسنادهفقال:2/2الملتمم@!البغيةفيالعلائيوحسنهشاهدظ،لهنضرة

عهحدثمحتمل،لينفيهالنئميطي،هوهذا،سليمانبنسعيدلأنبه.بأس

فيأسر@هإذالألبانيايضاوصححهوكيرهما،.الرازي،حاتموأبوزرعةأبو
بلىفلكليمستندأتصحبحهفيالكلاموأسهب(280)الصحيحقهالسلسلة"
الواسطيهوسليمانبنسعيدأنفيالعلائيعلىصردالحاكم،إليهذهبما

النشيطي.وبىالثقة،
وكائهمالأحا@يث،تصحيحفيالمتأخرينمنكثيرثيدنهوهذالتول:

الحديث،فعلمصحيحغيروهذاوحسب،تطتققواعدالحديثعلمجعلرا

هيللحابيفرياضيةعمليةليستوالتضعيفالتصحيحقضيةسماولا
الملكةأصحابيعرفهاوعدمأوجو@آالحديثمعتدوروقرالنمعطياتجملة

الحديط.أهلمن

دقةعلىدلتالاسنادلهذاأخرىنظرةلهكانتأحمدالإمامنف@لذا

تلميذهسألهحينماقالإذثنظرهموبغدالحدل@أئمةمنالمتقدمينملاحظة

عنهارودفأبيحديثهذاشيثأ،فامناللهخلقالماالإسناد:هذاعنمهنأ

سعيد"أبي

نعرفهلاحديثهذا9فقال:(2651)حديثعقبالرمذيعلقوكذا

سيد@.أبيعنهارون،أبيحديثمنإلا

احمدالوجوابةففالأحمدالإمامجوابعلىالألبانيالعلأمةوعلق

وحينئذالواسطي،هوعدهسعيديكونأنإماأمرين:أحديحتملهذا

يكونأنو)ماسبق،كمالثقتهنظريفيلهوجهلامماإياهإسنادهفيفتوهيمه

الواسطي،.أئهثبوتبعدلهوجهلامماوهذاالضعيف،النثميطيائهعنى

الالمنتخجهفيعيهوقفتتم(280)الصحيحق@الاللسلةفياثلبانيالحححةنقلهلا(



-

و@لفالائدالعللفي@لجامع

أوالواسطيهوسليمانبنسعيدبكونلشتالحديثعلةأنوالحقيقة

اختلاطهيوالترمذي-أحمدالإمامانلهاتبهالتيعلته-بلالنشيطي،

تاريخهفيمعينابنقالسنين.بثلاثوفاتهقبلاختلطإئهبذالجريري،

4يا ولكنالجريري،منسمعتقديون@:بنعيسىقال"الدوري:رواية(40

الجرحفياحاتمأبووقال"،مختلطأئهيعنيسعيد،بنيحبىعنهنهاني
4لاشهوالتعديع! / فهوقديماعنهكتبفمنمونه،قبلحفظهتغير":(1)4

:(271)والمتروكون،الضحفاء"فيالشائيوقال"،الحديثحسنوهوصالح،

سمعالمن
ادعوبثارالدكتورحصروقدط.بثيفليسالاختلاطلعدنه@

فيالاختلاطقبلالجريريمنسمعواالذيئالرواةشعيبوالثيخمعروف
بنوحمادالثوري،وسفيان)شعبفوهم:(2273)داالتقريبلأتحريركتابهما

بنالوارثوعبدراشد،بنومعمرعليقيابنو)سماعيلسلمقعبنوحمادزيد،

الثقفي،المجيدعبدبنالوهابوعبدخالد،بنووهيبزريع،بنويزيدسعيد،
عيية(بنوسفيانالسامي،الأعلىعبدبنالأعلىوعدالمفضل،بنوبشر

وأنالاختلاط،بحدالجريريمنسمعالعوامبنعبادأنيتضحهذامن
أنفلدعلىيدلومماهارون،ابوهود)تمانضرة،أبيذكرفيأخطأالجريرفي

هارون:أليعنالحديثهذاروواالرواةمنجمعا
@المدخل"فيالبيهقيطريقهومن)66402(،جامعهفيمعمررواهفقد

.(2191)الطيالسيعندمهزمبنومحمد

لصيداويوا)0562(،لترمذيوا)942(،جهماابنعندلثورياوسفيان
3شيوخه:معجمفي 5 8(343).

2/7الثياحالالذافيالأباسيبهسقهماالحصرهداوجدتئم(1) 5 ب@سفيان@ون4

عنهالألصارياللهعدمحمدسررايةمن@قطسلملهصررى"قال.ولكنهعيينة

وابننوح،برومالمالصبحي..مليمانبنححفرروايةمندقطململهصروى
عدمها،منعهالروايةصحةثاودألوقدوقدبن..!الواحدوعدالممارك..

منفسماعهأيوبثوكص(ركلعليضابنإسماعيلالجريري،عنأررامم@فقال:
جيهلحريريا



الراويضب@لفيالطعنبسببابكورر@سناومحلل
-

.(247)ماجهابنعندعبدةبنومحمد

.(22)@الفاصلالمحذث@فيالرامهرمزيعندعاصمبنوعلي

العلميةط.(1741)الإيمان!شعب9فيالبيهقيعدذكوانبنومحمد

شرف"فيوالخطيب)426(،لهلأالمدخل!،وفيالرشدط.(1610)و

.(35)@الحديثأصحاب

.(360)الراوي!لأخلاقالجاح"فيالخطبعندصالحبنوحسن

عبدفبنومحمدالثوري،وسفيانمهزم،بنومحمد)معمر،سبقهم:

هارونأبيعنصالح(بنوحسنفكوان،بنومحمدعاصم،بنوعلي

به.الخدري،سعيدأبيعنالعبدي،

تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالالحديث،متروكهذاهارونوأبو

ليى9:(4044)فيوقالحديثطفييصدقلا"الدوري:رواية(3624)
1"الاعتدالميزان"فيالذهبيعنهنقلهفيماشعبةوقالبئقةإ، 73 /3

هارون،أبيعنأحدثأنمنإليأحثعنقيفنضر@اقدمدالأن:(6018)

4والتعدبل،الجرح"فيحاتمأبيابنكهنقلهفيمازيدبنحمادوفال 77 / 6

"العللفيالجامع@فيأحمدوقالكذابأ"،العبديهارونأبوكان":(2005)

1 5 9 / عنهمانقلهفيمازرعةوأبوحاتمأبروضغفهط،بئيليى":(843)1

فيالنسائيوفال2(،500)477/6@والتعديعالجرح"فيحاتمأبيابن
فيرقطنيلدااوذكرهلحديثثه،االمتروك:(47يلالمتروكون!والضعفا.ا@

.(381)@والقروكونلضعفاءال@

روايةبأنالقولأماهارون،أبيلضعفضعيف.فالإسنادهذاوعلى

نضرةابيروايةلأنمحفوظ.غيرفهذاهارون،أبيلروايةمتابعةنضرةأبي

الجريري.فيهاأخطأخطأ،
سمععباثاأنالجريري،روايةصحةفرضوعلى

الاختلاط،قبلمنه

يبينوالإتقان-الحفظفيهممنوهمالرواة-لهؤلاءالجريريمخالفةففي

مرفوعأالحديثأنعنهمحيدلاالذ@الصوابوأنالجريري،روايةشذوذ
أعلم.واللهغير،لاهارونأبيحديت



يالفالائدالعللميالحامع

المتابعاتأما
(1)

تصلحولاضعيفةفإنهاالألبانيالحلآمةساقهاالتي
أبيعنالئوري،سفيانطريقمنالحديثرويإذهارون،أبيروايةلعضد
جم@...اللهرسولبوصيةمرحبأقال:سعيد،أباأتيناإذاكناقال:مريرة،
9/2@الحلية"ليسعيمأبيعد 52-2 5 فيللانقطاعضعيف.إسنادوهذا3
هريرة.وأبيالوريسميانبينسنده

أبيعنحوسب،بنشهرعنسليم،أبيبنالليثطريقمنصروي
فيوالذهبي)063(،"الراويلأخلاقالجامع"فيالخطيبعندبهسحيد،

15/3السير"@ا ضعيف،وهوسليمأبيبنالليتيخهضعيف.إسنادوهذا.62

2لأالكامل@فيعديابننقلهمافيمعينلنيحيىعنهقالإذ 3 3 /7:
2لأالعللفيالجامع9فياحمدوقالضعي@الا،" 7 / هولي@9:(137)1

2"والتحديعالجرح"فيحاتمأبيابننقلهفيماأيضأوقالبذالى،، 4 3 /7
بنالرحمنعبدوقالعنمد،الناسحذثولكنالحديث،المضطرب:(1014)

2@اوالتعديلالجرحدافيحاتمأبي 4 3 زرعةوأباأبيسمعت9:(1410)7/

أبالأسمعتأيضا:وقالالحديثإ،مضطربهوبه،يشستغللاليثيقولان:
العلمأهلعندالحجةبهتقوملاالحديث،لينسليمأبيبنليثيقول:@رعة

.(511)والمتروكون!الضعفاء"فيالشائيوصعفهبالحديثه،

ابنثنا@دال:المحماني،الحميدعدبنيحيىطريقمنأ@حألروي
بهالخدري،سعيدابيعنالأسدي،الصثاحابنمولىخالدأبيعنالغسيل،

فيهضعيف.أيضأوهذا.(23)"الفاصلالمحذث"فيالرامهرمزيعند
بروايةتاريخهفيمعينبنيحيىوثقهدانوهوالحماني،الحميدعبدبنيحى

بطواهرالاكتماهوالمحاعرينالمتأخري@كيرصبهرقعالديالكيرالخطأمنإن(1)
تسقطهاالتيالعللمنيعتريهافيماوتدقيئنطرعرسبعضلعضهالتقريةالأسايد

لأنيصلحقريالمتالعةطريقأنلباحثيطهرثقدوالاعلى"الاحتجبمحدص
غيروالطريقخطا،الستابعةتلكأنالممبقالحتلحديتيىنملعير@عامدأيكرن

لالأمرظاهرآالضمفكاناي@أساتوياوالطريقالمنالعةطاهركانبناوهداصحيح،
بنلك.الاحتيعشحيممااسد



الراويضب@دفيالطعنبسببالإعورأو:@ري@صلل
-

حتبلبنأحمدالإمامقال@ذالحديس،بسرقةاتهمئهاالا7(،6لاالدارمي
9الكامل!9فيعديابنعهنقلهفيما 6 هاهناإلىالحمانيابنجاءقد":9/

مايصدقحالعلىشيبةأبيابنجهارأيكذبوكانالناس،عليهفاجتمع

ويتلقطهاأ.الأحاثيثيسرقأثهالحمانيابننعرفزلا

المتقدمينإعلالبينواضحأالفرقيبدوالحديثهذاطرقعرضبعد
علىانفقوقدسبمالاتصحيحه،فيالمتأخرينتسرعوببنالحديث،لهذا

مختلفتين:مدرستينمنجلبلانعالمانتضعيفه

الجهبذالإماموثانيهما:حنبل،بنأحمدالمبجلالإماملولهما:
أنعلىمنهماالجرمومذاوخريجمطالبخاريتلميذالترمذيعشىبنمحمد

ولمللمرويات،تاماستنراءصناتجحكمهوهارونأبيحديثالحديث
لذامركب،خطأإسنادوأئهالجريري،عنالعوام،بنعبادطريقعليهميخف

نصأشيثأافامناللهخلق)ماحنبل:بنأحمدالمبجلالإمامقولكان

الحدبث.خطأعلىالحكمفيصربحأ

3/4@لأسرافاتحفة"وانظر: 2 4(4262).

على@ختلاطهقبلعهر@ىمنفيرويهحديثايرور@لمختلطوقد@
يجعلمماخالف،وجهعلىبعد@تلاطهعنهر@ىمنويرويهوجه،

ثمالأصل،هيلأنهاالاختلاطتبلعنه@رو@منروايةإلىتطمئن@لنفس
بتصوبيترثلىولا@لناقدفيجزمالأولى،الرواية@طخارجيةقىينةتأقي

بنإبراهيمروىمامثاله:الاختلاط،قبلالمختلطعنر@ىمنرواية

عنعباس،ابنعنجبير،بنسعيدعنالسائب،بنعطاءعنطهمان،

بيننابتةئجرةرأىيصليقام@ذاكانسليمان@لتهنبق@ن9@ت:النبيئ

أنت؟شيءلأفيفيقول:كذا،فتقول:ما@سمك؟لها:فيقوليديه،

فبينماغرست،غرسمنكانت@نكتبت،@لدو@كانتفلىلكذا،فتقول:

الرثيئة.الطعةمدهيروما@ثنرهسقطا،ايإسناديرأنويطهرالمطبوع،فيهكذا(1)



@الفوائدالعللفيالجامع

ما@سمك؟لها:فقاليديه،بيننابتةشجرة@ذايصلي،يوم@ذ@هو

قالهذا@لبيت،@لخر@قالت:أنت؟شيءلأقيقال:@لخرنوبة،قالت:

يملمونلاالجنأنالان@تعلمحتىعلى@لجنعئماللهمسلبمان:
فيالأرضةفثلتهاتعمل،و@لجنفمات،عليهافتوكاعصاهفاخذ@لغيب،

فيحولالبئواما@لنيبيعلمونكانوالو@نالجنفتبينتفسقط:سنقي
الجنفشكرتقال:كذلث،يقرؤهاعباسابنوكان"المهين@لعذ@ب
بالماءتأتيهافكانتللأرضة

الفكرط.(97612)تفسيرهفيوالطبري5(،060)البزارأخرجه:
19/2و 4 ا/له"،والملوكالأممتاريخ"وفيالكتب،عالمط.0

2 1-4/971والحاكم)18221(،الكبير@دافيوالطبراني9،6 9 و8
0 2،4

4/3الحليقهفيإنعيموأبو 24/2"@فقتاريخفيأعساكروابن0،4 1،2

10/2المختارمه"فيالمقدسيوالضياء 92 9 )803(،و(307)وللا.3(1

"فيوالذهبي
33البلاطاعلامسير 8 /4-33 طهمان،بنإبراهيمطريقمن9

بهذا

5/4المثورأالدر9فيالسيوطي 3 وابنالمنذر،ابنإلىوعزاه2
مرثويه.وابن"،النبوي)الطبفيالسنيوابنحاتم،أبي

بنسعيدعنعطاء،عنجماعةرواهقدالحديث@اوهذاالبزار:وقال

طهمان،.بنإبراهيمإلاأسندهنعلمولاموقوفا،عباسابنعنجبير،

غريثوهويخرجاه،ولمالإسنادصحيححديثهذا"ةالحاكموقال
اللهعبدروايةمنبمرة

(2)
عنهأجدلافإنيطهمان،بنإبراهيمعنوهب،بن

بنسعيدعنكهيل،بنسلمةرواهوقدالواحد،الحديثهذاروايةغير
."عباسابنعلىفأوقفهجر،

للرار.اللمط(1)
حطأ.وهواقعيد"دالمشدرك!.مطبوعفي(2)



الراويضبصدفيالطعنبسببالإعددلو:ن@@ال@محلل!
=

عطاءلا.بهتفزدسعيدحديثمنغريبنعيم:إأبووقال

سلف،كمامرفوعابهعطاءعنطهمان،بنإبراهيمرواهالحديثهذا

موتوفأ.فروياهوجريرعييةبنسفيانوخالفه
قدرتعظيم"فيالمروزينصربنومحمدمه،.61)البزارفأخرجه:

عة.بنسفيانطربقمن(207)الصلاظ

4الحاكموأخرجه: 2 3 / الحميد.عبدبنجريرطريقمن2

جبير،بنسعيدعنالسائب،بنعطاءعنوجرير(عيية،)ابنكلاهما:

يرفعه.ولمعليهموقوفأبهعباس،ابنعن

يخرجاط.ولمالإسنادصحيححديثهذا9الحاكم:قال

1تفسيره:فيكئيرابنقال 5 مرفوعحدياذلثفيوردوقد5:إ3
أنوالأقربونكارفغرابةرفعهوفي"أيضأ:وقالنظر!،صحتهوفيغريب،

"قوفاصيكون

رواهعيينةبنسفبانلأنكثيرةابنقالكماأصوبوالموقوفقلت:

جريروأماقطعيفبصورةالاختلاطقبلقديامنهسمعممنوهوعطاء،عن

طهمادبنو)براهيمعيينة.ابنبروايةيتقوىأتهإلاالاختلاطبعدمنهفسمع

روايتهعلىإبراهيميتابعولمالاختلاط،قبلعنهأخذأئهأحديذكرلم

أ@المرفوعة

عطاء.طريقغيرمنموقوفارويأنهالموقوفةالروايةيرجحومما

المباركلابنالزهد!9علىزوائدهفيالمر@زيالحسينفأخرجه:

24/2@مسق!تاريخفياعساكروابنا،ما/4والحاكم)2701(، 12-

الانبهعر@كلطاعهيخها.قالأئهإلاالطري،جريرابنروايةأصرربعدماهناقالا@@
الطبرمح@تصيرفيكماألاش@بنعصاء@متت:محساوالمرابخطأ،ومطا

لهالخراعانيسلماليلن@رعطاءةقالعليهتحليقهوفيالأخرى،رالروايات

لي@مناوعطاءهذا؟بعطاءجاءأينمنأثويولانكارقه،حليتهبحضوفيغرابت
وممفلعلهسلص،كماسلمأبيابن



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

2 1 موقوفابهعباس،ابنعنجبير،بنسعيدعنكهيل،بنسلمةطريقمن3

عليه.

آخر.طريقمنعباسابنعلىموقوفاوروي

عالمط.91/142والفكرط.(97712)تفسيرهفيالطبريفأخرجه:
1/2له"،والملوكالأممتاريخوفيإالكتب 9 فيالسديطريقمن6
مرةوعنعباس،ابنعنصالحأبيوعنمالك،أبيعنذكرهحديث

بهغيه@،اللهرسولأصحابمنناسوعنمسعود،ابنعنالهمداني،

موقوفا.

@،اللهرسولأصحابمنثلاثةعنرواهالسدينف@هذاوعلى

وففه.وكلهم

1ةالتفسير"9فيكنيرابنقال هوإتماأعلم-واللهالأثر-وهذا":535

وافقماإلامنهايصدقلاوقف،وهيالكتاب،أهلعلماءمنتئفيمما
.@يكذبولايصدقلاوالباقيالحق،خالفماإلامنهايكذبولاالحق،

7/1المهرظإتحافوانظر:إ 7 7يطلأ5

المسعودي،ر@ىمافيه:و@خطأرولا@لمختلط،لماتخرمئال@
جبل،بنمعاذعنليلى،أبيبنالرحلنعبدعنمرة،بنعمروعن
منأياموئلاثة@عاشور@يومفصامالمدينة،قدم@لته-طرسول@نقال:

ذكره:تعالى@لثهفأنزلرمضان،شهرنرضوعزجل@لله@نئتمشهبر،كل
الذجمتثوعلىبلغ:حتىالقيام،عليحمبهبافواألذيىحايقا
ولطعملنطرشاءومنصام،شاءمنفكانمنكينكاطعامفذيةيطيقونص

وثبتالمقيم،على@لصحيحالصيام@وجب@تدنه@إنثنممسكينا،

لمأ.63)النقرسه@بهم،صدوق"وهو.الرحمن-عدلنإسماعيلالدي-(1)
الكماال@تهدب1الظر.ضعيف،ملئأملىصصالحألولاثادةويقالبافامومو@2@

3 2 6 / محقفهحانجةمع(625)1



الراويضبحدفهالطحنبسبباجكددللال@هناومحلل
=

منكمثهد@من:@@ثه@نانزل@لصوم،يستطيعلاالذيللكبيرالإطعام
1القرة.1مفر،عكأؤبصخاصصانومنفتيصشهالثنهر إلى@خر8،6

لآبةا

هارون.بنيزيدطريقمن(507)داودأبوأخرجه:

2ويلا(2243)تفسيرهفيالطبرفيوأخرجه: 3/1والفكرط.(24 6 1

بكير.لنيون@طريقمنالكتبعالم.@

2/2الحاكموأخرجه: 7 القاسم.بنهاسمالنضرأبيطريقس4
4/2البيهقيئوأخرجه: 0 0

علي.ب@عاصمطريقمن

بنالرحمنعبدعنوعاصم(النضر،وأبوويون@،)يزيد،أربعتهم:

الإسناد.بهذامرفبنعمروعنالمعودي،عتةبناللهعد

بعلتين:معلولإسنادهذا

فيحجرابنالحافظقالعمره،تخرفياختلطالمسعوديالأولى:
سمعمنأنوصابطهموته،قبلاختلطصدوق9:(39الاالتقريبط9

منه

همالمسعوثيصالحديثهذاروواالذينوجميعالاختلاطإ،فبعدببغداد

علومأنلاالمعرفةفيالصلاحابننقلالاختلاط،بعدعنهروىممن
4الحديا: 9 منسمعالمنقال:أتهمعينبنيحيىعنبتحقيقي6

أياممنهسمعومنالسماع،صحيحفهوجعفرأبيزمانفيالمسعوثي
عاصمسماعقال:إأتهأحمدالإمامعنونقلط،لئيسماعهفليسالمهدي

فتعقبهاختلط!مابعدالمسعوديمنوهؤلاءالنضروأبيعلي-ابنوهو-

2/7الفياعهالثذا"فيفقالالأبناسي عليهاعترض":57
أتهمنها:أمور(2)

سمعممنائنينذكرعلىاتتصر
وأبوعليبنعاصموهما:الاختلاطبعدمه

ب@الرحمنعبدأيضا:الاختلاطبعدمهسمعوقدالقاسم،بنهاضمالنضر

الطرى.روابةلمط(1)
الحمغ.اللهرحمالصحح،اسعلىأي.(2)



-

ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

الطيالسي،داودوأبولأعور،امحمدبنوحجاجهارون،بنويزيدمهدي،
الجعد".بنوعلي

2:"النيراتالكواكب"فيالكيالابنوقال بنحنبلالذكر:87

النضروأبيعلي،بنعاصمسمعةقالأنهخبلبنأحمدعنإسحاق،
اختلط،.مابعدالمسعوثيمنالقاسمبنهاثم

الاختلاطقبلعنهروىئهاعلىنصمننجدفلمبكير،لنيونىسوى

كان@)ذاالتاسعفالطبقةمنسيجدهمالرواةطبقاتفيوالناظربعدهأو

منوأشهربالطلبأعرفوهاشمأيزيدفإنوفاة،أقدمهمبكيربنيون@

واللهالحال،بنفىيون@فيكونالاختلاطبعدنهسمعيزيدكادفإنايونس،

قدالمسعوثيلأنواضح.واختلاطهالحديثهذافيالمسعو@ي

سيأتي.كمااخربوجهالأض@فرواهنصأوثقهومنحالفهخولف،
بنمعاذمنيسمعلمليلى،ابيبنالرحمنعبدفانالئانية:أما@لعلة

بنالرحمنعبد9:(3113)حديثعقبجامعهفيالنرمذيقالفقدجبل،

.(2667)حديثعقبمسندهفيالبزاروقالمحافا،منيسمعلمليلىأبي

وقالعمر،،اثوكوقدمحاذ،منيسمعلمليلىأبيبنالرحمنلاعبد
لأننظرةفيه"معاذ:منسماعهحول(976)6/16لمالاالعللفيالدارقطنى

الحديث:عقبالبيهقيوقال"،عمواسطاعونفيماتالوفاةقديممعانأ
جبلبنمعاذيدركلمالرحلنعبدمرسل،هذا"

علىفيهاختلفقدفإنهالحديث،هذاعللمنتقدمماعلىزيادة
جبلبنمعاذعنليلى،أبيبنالرحالنعبدعنعنه،فرويمرةبنعمرو
آخرى.وجوهمنعهورويتقدم،كما

3/4البخارفيأخرجه:إذ فيحاتمأبيوابنتعليقأ،(19)ماعق@5

أنهيعلملمدصةتقولالقاعدة(1)
علىفيحملبحدهأوالاخلاطقلالراويمنسمع

اخياطاإ.الاخلاطسعداته



الراويضبصدفيالطعنبسب@ابكل@دلةر@مشا،علل
-

3تفسيره 0 9 / 4/2والبيهقي)6461(،1 0 0

نير.بناللهعدطريقمن

6تفسيرهفيحاتمابيابنوأخرجه: / بنعيسىطريقمن(6321)103

يون@.

عنمرة،بنعمروعنالأعمش،عنوعيسى(نمير،)النكلاهما:

فذكره.جم@،الثبيئأصحابحدتناقال.ليلى،أبيبنالرحمنعبد

القولهذافنقول:السابقة.معاذروايةبينتههناالمبهمإنقيل:نف@

معاذ،منيسمعلمليلىأبيابنأنعلىنصواالعلمأهللأنبجيد،ليس

صريح.بسماعأنىهناوهو

وأتقنأحفظالأعمشلأنالمسعوث@،طريقمنأرجحالطريقوهذا
4/2"الباري@افتحفيحجرابنقالالمسحوثي.منللحديث 4 عقب0

هذهنميرابنوطريقكثيرا،اختلافأإسنادهفيواختلف"ا(:لمالا

عليه.واختلفشعبة،عنالحديث

بنالرحمنعدطريقمن)التفسير((2لثلامنصوربنسعيدأخرجه:إذ

هيقال:ليلى،أبيبنالرحمنعبدعنمزة،بنعمروعنشعبة،عنزياد،

الرصاصيزيادبنالرحمنعبدفإنمنكر،متن
(1)

فيه،أخطاقد

منأحديوافقهولمالحديث،متنواختصرالإسناد،بهذاشعبةعنفرواه

تابعه.ومنغدر،جعفرب@محمدرواهمايهوالصوابذلد،علىالرواة

مرزوق.بنعمروطريقمن(506)ثاودأبوأخرجه:فقد

لفكراط.(2247)تفسيرهفيلطبرئوا)605(،داودأبووأخرجه:

1و 6 2 جعفر.بنمحمدطريقمنالكتبعالمط.3/

اللانليحجرابنوقالأحطا،الربماوتال@@النقق@8/4يرجاداب@فكرها@@

أحدلهيرولملكهالغي،لمبددالكمالهكبفيترح@ةدوله.(4631)"اليزان

الشقأ.ال@أصحابش



=
@للفعائد@لعلل@لجامعفي

3/1والفكرط.(2247)تفسيرهفيالطمريةوأخرجه 6 عالمط.2
الطبالسي.داودأبيطربقمنالكنب

شعبة،عنوالطيالسى(جعفر،بنومحمدمرزوق،بن)عمروثلاثتهم:

@زاللهرسولأنأصحابنا:حدثناقال:ليلى،أبيابنعنمرة،ب@عمروعن
قال:فريضة،غيرتطوعأشهبركلمقأيامثلاثةبصيامامرهمعليهمقدملحا

يثتذوكانقال:الصيام،يتعودوالمقوماوكانوافال:رمضان@صيائمنزلئم
الاية:هذهنزلتئتممنكينا،أطعميصنملمفكانقال:الصرم،عليهم

ننفئقسفرعلىأؤيصخاعس@انومنفليصتهالئشسكمفهددمن@
بالصياموأمرناوالمسافر،للمريضالرخصةفكانتشر،لفل!

أصحابنا،حدثناقال:مرفبنعمروإلىسدهالطبرفيساقوقدقلت:
أصحابا(،)حدثناالقائل:هومزةبنعمروأنمهيتوهمقدالسياقوهذا
قال"فقال:ليلى،أبيابنهوفلكقائلأنيفيدمابعدهساقالطبرفيولكت
كأنليلى،ابيابنيريدأصحابنا:حدثناعمرو:قالقولهةالمثنىبنمحمد

أصحابنا@.حدثناالقائل:ليلىأبيابن
لأنالروايات.باقيعلىترجحلأنكافيةجعفربنمحمد@رواية

نحوأوجالسهفأكثر،عنهروىنهف@شعبة،@يالناسأوثقمنجعفربنمحمد
فيحاتمأبيابنرواهفيماالمباركابنقالفقدربيبهوكانسنقيعرينمن

1/2"والتعديلالجرح@امقدمة سجة،حديثفيالناساختلفإذا31:9
وكان":(1582)"الثقات"فيالحجليوقال@،بينهمفبماحكمغندرفكتا@

لألجرحفيابنهنقلهفيماحاتمأبووقالشعبقه،حديطفيالناسأثبتمن
شعبةحديثوفيمؤدياوكانصدوقا،كان":(1223)2لما/7والتعدي@!

الأئباتاحد@:(7324)3/205"الاعتدالدميزانليالذهبيئوقالثقتأ،
شعبقا.فيسيماولاالمتقنين،

الطري.روايةلثظ(1)
1"والتعديلدالجرحفيحانمأبيابن(2) 0 3 / "القدمة:1

يكنلمأئهةيمني



الرابضبمدفهالطحنبسببابكحل@سناو:محلل،
=

8/9@الأشرافتحفةوانظر:ا 1لى7 3 13/2المهرةأإتحافوإ1(،4 6 7

عمر.ابنحديثمنهاشواهدوللحديث

3/4والبخارفي0(،9لكاشيبةأبيابنأخرجه:إذ 1لا5 6/3و(94 0

1والفكرط.(2251)تفسيرهفيوالطبرئ4(،2يلا. 63 عالمط.3/
4/2والبيهقيئالكتب، 0 0

اللهعيدعنطرقمن
(1)

عننافع،عنعمر،بن

@ديةيطيقونصانذب@حكليعني:الآية-مذهنسختقال:عمر@،ابن

يمخاص@انرمنفتيصتهالثئهرمنكمشهدح@نبعدها:التيمتكينكاطعام

@خر،اسأدفنفحذيرسفرعل@أؤ

بعدالمختلطعنر@ىكانر@ررو@هالذي@لحديثومثال@

لعدمذلكببب@لرو@ياتتلكفضعفتالاختلاط،وقبلالاختلاط
روىما@لقوة،موطنإلىالضعفحيزمنالحديثترفعقرينةوجود

قال:علي،عنزاذان،عنالسائب،بنعطاءعنسلمة،بنحماد

يصبهالمجنابةمنشعؤموضعتركمن"يفول-لمجزالنبيئسمعت

ثمفمنعلي:قال@لتلى@امنوكذاكذابهتعالى@لثهفعل4،ما
(3)

شغريعاديت
مماا/وأحمد)3701(،شيبةأبيوابن)571(،الطيالسيأخرجه:

لبزاروا)995(،ماجهوابن4(،2ياودداوأبو)157(،لدارميوا1،0او

1أبيهمسندعلىزياداتهفيأحمدبناللهوعبد)318(، 33 فيوالطبري1،/
2علي(:)مسندالاثار"تهذب" 76-2 عديوابن)24(،و(14)الخبر77

تحريف،وهوالمكر،داراكاط.بمد"""الطريشمسيرصالمطبرعميصرد(1)

1الكمالاتهديب@انظر.أثبتاه.ماوالصواب 8 / 5(4192).

مخصرة.الخاريرروايةالطريلمط(2)

1الليبه@مغيابحيد.المكان@ل@بهيثاربالفتح"@غ(3) 0 6 /1.

أحمد.روايةلفط(4)



=
@لفمالدالعلل@لجامعفي

77@االكامل9في 1/57،1والبيهقيئ4/00،2"الحلية"فينعيموأبو7،/

/3@عليمسند"فيكما"والترهيبالتركيب9فيالأصبهانيالقاسموأبو
فيوالضياء)262(،"الخلافأحا@يثفيالتحقيق@افيالجوزيوابن93،4

2/7المختارقاإ 7-2/74و(451)4 سلمة،بنحمادطريقمن(452)5

بهذا

روايته.علىحمادتوبع

/3@عليالمسندفيكماشعبقهغرائب9فيالمظفرابنأخرجه:فقد
2/7المختارقا"فيالضياءطريقهومن93،4 وشعبةحمادطريقمن(453)5

به.علي،عنزانان@عنعطاء،عنلمقرونين(،

لصغير@ا،دل@وفيالطبعتينكلتا(7034)"الأوسط@فيالطبرانيوأخرجه:
بنالمجيدعبدحدثناقال:الصنعاني،المملمبنحريزطريقمن(96للاله

عنزافان،عنالسائب،بنعطاءعنأبيه،عنرواد،أبيب@العزيزعبد

به.علي،

الاخر.تلوواحداماقشتهاستأتيالطرقوهذه
معروفمووكماعطاء،عنسلمفبنحمادروايةمنهوالحديثوهذا

فيالبخارئنقلفقداختلاطه،قبلعنهروواالذينمنوقلةاختلطعطاءأن
2الكبير!التاريخ" 5 3 / سمعت@امافيه:قالائهالقطانيحيىعن(3000)6

ليحيى:قيلالقديم،حديثهفيشيئأالسائبلنعطاءفييقولالناسمنأحدأ
يقول:شعبةكانحديثيقإلانعم،قال:هو؟أصحيحوشعبةسفيانحذثما

منفمنهمعطاءمنحمادسماعفيالعلماءاختلفوقدبأخرظسمعتهما
فيالكيالابنقالفقدبعد@قالمنومنهماختلاطه،قبلمنهسمعقال:

سلمةبنحمادروايةالجمهوراستثنىوقد":(39)عق@النيراشالاالكواكب@ا
وذكرنيالكناوحمزةوي،لطحاواود،داوأبومحيى،بناقالهأيضا،عه

أحلمما.يانسأتي(2)(4592)"اققرب@(1)
3ال@وضع.مناليلالمثناةالكتفيا"@لحالنيراشهالكراكب@صققعدتصحف(3) 25-



الراويضبصفىالطعنبسب@الإعلالنا،؟ر@م@علل
-

بنوأبو@كرالدوريوعباسالكامل9فيعديابنمعينابنعنذلك

يؤخذتغيرهقبلمنهكانالذيعطاءحديثو)نماالطحاوي:وقالخيئمة،أبي

سلمق@بنوحمادالئوريم@وسفيانشعبة،وهم.سواهممنلاأربعةمن

1فيا@مانيمحمدبنحمزةوفالزيد،بنوحماد قديمسلمةبنحادةيىإط9
7/1التهذيب!لأتهذيبفيحجرابنونقل"،عطاء...منالسماع 8 0

ابنعن

عهسلمةبنوحمادوشعبةصفيانحديث"الضعفاعه."فيقالئهاالجارود

عنهروىوماحجضثقةهو"قال:ثهاسفيانبنيحقوبعنونقل@،جيد...

فيوقال"،قديم...سماعهؤلاءسماعسلمةبنوحمادوشعبةسفيان
1/38الحبيراالتلخيص" بنعطاءروايةمنتهف@صحيح،وإسناده"ة(190)2

سمعوقدالسائب،
فيالعقيليقالحينفي"،الاختلاطقبلسلمةبنحمادنه

3الكبير!الضعفاء9 9 9 عنحملعوانةأبووكادليحيى:قلتعلى:قال".3/

وكذلثمذا،هذاصيفصللاكانفقال:يختلط،أنقبلالساثببنعطاء

عفالنيراش@الكواكب"فيكما"الأحكام"فيالحقعبدوقال@اسلمةبنحماد

ممعسلمةبنحمادإن:(3يا
فيحجرابنو@قلالاختلاطه،بعدمنه

مرنينالبصرةعطاءالوخلقال:أتهالدارق@يعنك@971التهذيطا@ذيط"

فيحجرابنوقالصحيح،،الأولىالرحلةفيسلمةبنوحمادأيوبفمع
1ولالتهذيباتهذيب ريافوسمانأنكللامهممجموعلخاصفيحصل@:80

فيهيتوقفعداهمومنصحيح،عنهوأيوبزيدبنوح@ادصزائدةصزهيرآوشعبة

سمعأنهوالظاهرقولهم،فاختلفسلمة،بنحمادإلا
ايوبمعمرةمرتنمنه

نهوسمعالبصرةإليهمدخللماذلثبعدومرةالدارقطني،كلامإليهيومئكما

أعلم(.واللهوفويه،جريرمع
سمعأتهوهيعطاءعنحماد،روايةعلةظهرتهذافعلىقلت:

منه

علىذكرهالمحققأنعلىالكتاب،صفحاتوغيرهاصالتاليةالصفحةفيركذلك=

2ميالصواب 1 والطرلحهوالكسالحروف،عطلالونلأتهوضبطهله،وترجم9

1النلاعهأعحمدصير@يترجمته 7 9 / 16.

1ه@ررافيفي@2@.72ا@7/@ 4 6@.



@للفع@ئد@لعلل@لجامعفي

الاختلاطبعدمنهسمعأثهالسماعهذاصفويعكرماأنإلاالاختلاط،فبل

هذا.منهذاحديثهيتميزولمللبصرة،التايةالقدمةفيأعنيأيضأ،

المنابعات.واما

/3@عليدامسندفيكمالأسعبةلاكرالبفيالمظفربنمحمدفأخرجه:
قال:مسلم،بنعفانطريقمن(534)المختارق@2/57"فيوالضياء93،4

أنزافان:عنالسائب،بنعطاءأخبرناقالا:وشعبقيسلمةبنحمادحدثنا

تفدم.كماعليا...
قالالإسناد.إلىلثبةفأضافالرواةأحدفيهوهمالطريقفهذا

سلمةبنحمادعنعفان،الالورفعه:(365)ك@802"العلل"فيالدارقطني

حماد،عنعفان،عنوالمحفوظحمظه،تغيروعطاءعطاء،عنوشعبف

"،شعبةفقال:الراوي،فصخفهالسائببنعطاءع@يذكرسمعتهقال:

(3لاعقبالنيراشلأالكواكبفيإالكيالابنفنقلصحيح،منهشعبةوسمع

قط،شيئاالقديمحديثهفييقولأحدأأسمعدالمقال:أتهالقطانبحيىعن

حديتمنحدينينإلا@القدي@بعني:صحبح،-عنهوشعبةسفيانوحديث

قانلا:الكيالابنفتعقبهانتهى.@زانانعنبأخرة،منهسمعهماشعبة

يذكرهما!.لمأتهنهوالحجب9

بذلتوقد"فقال:النبي،ربعبدالقيومعبدالشيخالمحققفتعقبه
زافانعنعطاء،عنشعبة،سمعهمااللذينالحديثينعلىأقفأنمجهودي
حديثوهوالسند،بهذاواحدأحدلأالمظفرلابنسعبةغرائ@فيفوجدت

منشعرةموضعتركطمنيقول:طاللهرسولسمعتيقول:@هعليئ
.@الثانيالحديثأجدولما(-26الشعبةغرائبلأجنابقىمنجسده

انإلااختلاطه،بعدعطاءمنشحبةسمعهالحديثهذاأنيعنيوهذا
الدارقطني.الحافظعنتقدمكماخطأسعبةفذكرثبهيفرحلاهذا

7فى"الأوسط"فيالطبرانيأخرجه:مافهيالأخيرة:المنابحةأما 03)
الصنعاني،المسلمبنحريزطريقمن(96للألهالصغير"،"وفيالطبعتينكلتا
بنعطاءعنأبيصعنرواد،أبيبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدحدثناةقال



الراويصبمدفيالطحنبسبباجمددلناو:ل@محلل
=

فذكره.قال:...كع،النبيئعنعليئ،عنزافان،عنالسائب،

بهتفردابنه،إلاالعزيزعبدعنيروهلم"عقبه:الصغيرأ"فيالطبرانبقال

السائبا.بنعطاءعنسلمفبنحمادحديثمنوالمشهورمسلم،بنحريز

ديحبانابنفكرهمسلم،بنحريزفيهالإسنادوهذا
2"الثقات9 1 3 /،8

1/3@والمختلفالمؤتلف9فيالدارقطنيوذكره فيماكولاوابن5،6
2/8الاكمالأ" ابنعبارةاقتصرتانمادتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكرواولم6

بنإبراهيمعهروىوغير@روادأبيبنالمجيدعبدعنيرويعلى:إماكولا

فيليسواالذينالئقاتالرواةبمعرفةالاحتفال"راجع:المعمر!.بنمحمد
4/4الكمال!تهذيب 89.

تهذيب"فيجاءكمافيهماتكلمقدواباهالمجيدعبدنف@هذاعنفضلأ

4/5لاالكمال 16-5 1 4/5و(0354)7 45-5 4 6(4098).

الوهذامأ:ا3)عقبالبزارقالفقدبالوقف،الحديثأعلوقد

بهذاالوجههذامنيجإلاالنبيعنعليئ،عنيروىنعلمهلاالحديث

:(42)عفالخبرعلي()مسدالاثارأتهذيب"فيالطبريوقالالاسناثه،

الآخرينمذهعلىيكونأنيجبوقدسند@صحيحعندناخبروهذا
لعلل:صحيحغيرسقبما

@اللهرسولعنعليئ؟عنيصحمخرجلهيعرتلاحبرأته@حد@ما:

فيهالتثبتوجبمفردعندهمبهانفردإذاوالخبرالوجه،هذامنإلا

السانببنوعطاءالساب،بن4عطازاذانعنراويهأنو@لثانيه:

جانزفغيرحديث@عليهفاضطربأخيرأ،حفظهتغجرقدكانعندهم--

بحديثهعندهمالاحتجبم

بناأ@ا@ا(نحعىروايةنيمقدوحاأوليميضدوحأإمااراويكودحالليمذا(1)

حما@رايةفدنهذاحدتاويرشفرل@لاسفلابالروايفمعروفأتقةالرال@كان

أعلمواللهتضحيف،قرينةالتفردقريةفتكونديهامتكلمعطاءعن
وتحبةسفيانروايةصححواتقدم-وكماالأئمة-فل@نطر،الاطلاقهداوفي(2)

عهصزاندةزيدلنوحماد



=
ث@لفعائد@لعلل@لجامعفي

حتىأخيرأ،أصحابهحديئ@استنكرقدكانسلمةبنحمادأنو@لثالثة:

حدث@.تجركهموا

الجنابةمناغتسلتإذايقول:كانئهاعليئعنالمعروتأنو@لرابعة:
مرتجنرأسكعلىتصبأنأجزأك

(1)
كلامه.انتهىلأ

0"العلل9فيالدارقطنيوقال 8 بنحمادعنالوروي:(365)عقب32/

عامر،بنالأسودقالوكذلثموقوفأ،عليئعنزافان،عنعطاء،عنزيد،
حمادعن

(2)
4/2@الحلبة"فينعيمأبووقالسلمقه،بن حديطهذا00:9

حمادع@القطان@سعيدبنيحيىورواهعطاء،عنحماد،بهتفردعرب

1/2الوسطى"الأحكام"فيالحقعبدوقالسحوه!، مرفوعأيروىهذا":00
عقب"والإيهامالوهمبيان9فيالقطانابنفتحفبهأكئرإ.وهوعليعن

مسندأوتارةموقوفأتارةالحديثئروىأنأعنيالأصلوهذا"ة(1019)

وبالرفعتارة،بالوقفأعقه":(1817)عقبوقالفيم@تناقضقدمرفوعأ
إنماوهوعطاء،عنسلمقيبنحمادروايةمنلكونهيعرضولمأخرى،

لأ،الاختلاطبعدمنهسمع
فيفقالحجر،ابنالحافظإسنالهوصحح

38الحبير"التلجص9 2 / بنعطاءروايةمنفإتهصحيح@و)سنا@9:(091)1

إنقيل:لكنقبلسلمةبنحمادمهسمعوقدالسائب،
:(113)عقبلاالسلامسبل"فيالصنعانيوقال"،عليئعلىوقفهالصواب

ليكثيرابنقالولكن"
بنعطاءروايةمنهذاعليئحديثإنالإرشاثه:لا

ضعيفحديثإنهالنووي:وقالالحفظ،سيئوهوالسائب
(3)

القائلقلت-
بنعطاءأنوتضعيفه:تصحيحهفيالأثمةاختلافوسببالصنعاني:

عنهدروايتهاختلاطهقبلعنهروىفمنعمره،اخرفياختلطالسائب
(4)

2ةعل@ه)ص@دالآنار"تهدب"ليالطبريأخرحهالأنرمنا(1) (42)الخبرعقب77

كحا@.وهوالأعرر،الحلىتال@دوفي

النقاتعهرواهك@االرفععهالمحفوظ@ؤسلمفبنحمادصثافةالررايةهده(2)
1/1الخلاعة!@(3) 9 وو(3)5

أثت.ماوالصوا@عنا"المطوعلي(4)



الواوىضب@دفيالطعنبسببابكلدلري@شاو:محلل
-

هذاعليئوحديثصعيفة،عهفروايتهاختلاطهبعدعنهروىومنصحيحف

وتضعيف@تصحيحهفياختلفوافلذاسعده،أوالاختلاطفبلرواههلاخنلفوا

الصوابوقيل:فيصالحاليتبينحتىوتضحيفهتصحيحهعنالوقفوالحق

@إ.عليئعلىوقفه

3-7/33الأيثرات،تحفةانظر:إ /11المهرظإتحافودا1(،0900)4

4)ما383 و1(،2
4/0المسند!أطراف9 74(06 23).

التلقين:الر@هيقبولالثالث:
فيتلق@(.يلقن)كانأوفتلقن(والقنوالقهحديثأ(القنيقال

يرويه.لماالراويضبطالحديتصحةشروطمنأنسبقفيمالينت

وسائلمنوالتلقينوتضعيفصالحدبثردأماراتمنأمارةالضبطوعدم
سيئفهوالتلقينقبلفمنضابط،غيرأوصابطهوهلالراويعنالكشف

ضابطفهوالخطأويصلحالتلفبنردومنضابط،غيرعليهومختلطالحفظ

يروي.لماحافظ

كانسواءئسألسيءكلعنيجيبكانمنومنهم@حبان:ابنقال

هذاله:قيلفإفالقن،ماينلقنأنيباليدلاحدين@غيرمنأوحدينهمنذلك

لأنهمثبهميحتجلاوأحزابهفهذايحم@أنيخرمنبهحذثحدلك،من
"يعلمونلاحيثمنيكذبون

يتصفلمنالئقةيسقطلبالتلقش-يعني:و)ثه-"القطان:ابنوقال

لقنوهصربماوصدقه،لحفظهتجربةبالمحدثذلكيفعلونكانواوقدبه،

بغداد"قدمحينبالبخاريفعلواقدكماالخطأ،

أنهيعلمأنغيرمنبهفيحدثافيءيلقنأنوهوالصنعاني:إوقال

.69ي@6-المجروحين،ا"ضلصة(1)

5والايهالأالوممبيان(2) 8 / @ي:للخاريالبغلالمحيي@امتحانوالظر.(1496)4
2-22/،ادابعدويتريخ5،2عديلالنالبخاري،دممروىمنأسامي" رلي1
3الغر@0/2ط 41.



يللفعالد@لعللفي@لجامع

@حديث@من

فيالثبخبوقعأنهوالملقنفيالقالحالنلقين9البماني:المعلميوقال
فيذلكوببنللشيخامتحانافلكفعلإتماكاننف@يبين،ولاالكدب

يسقطإتهف@فهفلكوكئرالتلقينقبلنف@الثخوأمايضره،لمالمجلى،

"حزم:ابنوقال
لأثهكله،حديثهسقطمرةولوالتلقينقبلأئهصحمن

@مرءا@ثهن@ر@":@قالوقدسمع،ماحفظولا@الله@ينفييتفقهلم

فيرممابلغهحتىحفظهحديئأمناسمع
(3)

الحافظ،تبليغبقبولامر@تماف@

غبرمنشاءمنلهوشمميبكذافلانحدنكالفائل:لهبقولأنهو:والنلقين
منلدولاوجهينأحدمنيخلولافهذانعم،فيمول:مه،يسمعهأن

الغفلةمنيكونأويسمع،لمبمايحدثفاسقأيكونأنإماضرورة:أحدهما

لي@لأنهةلهيلتفتلاهذاومثلالذهن،المدخولالعقلالذاهليكونبحيث
حرببنسماككانالنوعهذاومنالألباب،ذويمن

شاهدبأتهأخبر(4)

الحجاجاابنالرئي@الإمامسعبةنهذلك
فهوضبطهاختلومنالحفظ،فيالكبيرالاختلالمنينثأوالتلقين

"الحمبدي:قالالرواينعمر@ود
فيه،لفنالذيحدبثهنركالنلقبنقبلومن

بهيعرفولاحفظهفيحادثاالتلقينفلكعلمإناحفظهاتقنماعنهوأخذ

5الأفكار،لتوصيح 7 / .1/339دالدريباليمثلهوللسيوطي2،2
2"التنيهل@ 2 8 /1.

1للالهالالمسند"،وفيشحقيقي(1102)الالرممالق@فيالثافعيأض-. بتحقيقي،(80
1/4وأحمدالم@(،لحميديوا رأبو2(،ملأ7)لترمذيوا)232(،جهمالنوا3،6

الالمحدتلحيوالراحمرمزي)572(،نيواث6(،يلاحبادواسم@،ا26)يحلى

2الحليف.علوملمحرلةليوالحاكميلا(،الفاصلا 6 ط.(58ولاالحلميةط0

1/2،3النبومهلائلد@ديوالبيهقي7/13،3دالحليةافينحيموألرحرم،ابرلار

ديالرعدوابن2،9:"دالكفايةديوالخطيب
والبغوي1/4،0الحلم!بيانجامع"

صحيعالحسنالر@ذي.وقالسعود.ساللهعدحليتمنكلهم(112)
"التنيلالفحفيماحربلنسساكترحمةليالجاتالدراسدص

التعليقمع
3عيه 1 9 /1-3 26.

1/1الأحكام!أصولفي@ايإحكام 32.



الراويضبمدفىالطعنبسب@الإعلدلر@الناو:علل
-

يؤمنولاحدثه،يقبلفلاحدثه-جميعفيقدي@أ-بهعرفمنوأماقديما،

"لقنمماحفظهمايكونأن

رتبةفيفهوالتلقين.يقبلولمالصوا@،إلىففطنلقنإذافالراوي

إنسيمالاالتركرتبةففييفطنلاومنوالاتقان،الحفظرتبةفيبلالئقة

فلككثرمنه

منحدثإذاوأماحفظه،منحذثإذايقبلفلاينلقن،كانمنأما

حفظهعلىلاكتالهعلىالاعتمادلأنفيقل.المصخح-كتابه-

صو

منأنهاعلىعليهفتقراسماعممامنليستبأحاديثللراوييؤتىأن

ابنفيهوقعمماوهذاسحاصحمنليستاتهايبينأقدونويسكتأحاثيثه،

سماعهمنهيهلبدريولاعنده،مروياتعلىالراوييقفأن

حصلكماكذلك،أنهاعلىبهافيحدثمروياتصمنإتهاله:فيقاللا؟أم
صالحبناللهلدد

@لتلقين:قبولنسباب

@،البيحديطفيالتساهلأوالغفلة،بسببللراويالتلمينقبوليقع

عديمالتهاونأوالظن،إحسانفيمفرطاالفطنةقليلكونهأونسيانه،او

لمروياته،الحفظوسوءبالملقنالظنحسنبينجامعأأووالحرص،البالاة

فعلهمنومنهمعنهتحرجهوعدمفيهورغبتهالكذبإلىميلهيدفعهوقد

التلقينقبولهإلىالحديثيالئرهيقودوقدلقنهعمنذلكبعدليرويه

حديه.منليىبمافيحدث

الكفا"(1)

@طر؟1(3)
انظر:(4)
انطر:(5)

@ظر.1(6)

1يقاة 4 3التدبدالمحانظر.(2)9 2 6 /1.

2الحديشاعلوملينراعدا 87.

8كلالهالدبياالحافطعدوالتعلبلالحرحعوابط" / وو2

)التلف@أ.السحذني@!لسان"
38المغيشاقحإ 6 / والمليةط.1

0 / 22 الخصير.ط.7



=
@للفالائدالعلل@لجامعدي

للملقن:@ويةحكم

أفوال:ثلاثةالملفنروابةفي
يصلحفلعلهالرواية-منمكثروهوثفيتلقنقليلةأحيانأيلقنكانمنالأول:

التلقينفلكعدمنجهالغالبلأنالحفظ،السئالضعبفكثأنبصللاعتبار
فيإياهيلقنهممنالاطلالتلقينقبلأو"السخاوي:قال@لئاني:

علىلدلالتهمرة،ولوبذلثالتحديتإلىوبادرمتاأوإسنا@أالحديث
غيركانوقدسيمالابميلالمتصفالوثوقوسقوطتثبته،وعدممجازفته،

ظلآأفالسخاويوحذقم@اوضبطهالراويحفظلتجربةاختبارأ،يفعلهواحد

سبفهوقدأحاثبثىعامةزدتواحدةمرةولوباطلاحديثألقنمنأنيرى

عه.النقلتقدمكماحزمابنفلكإلى

ماقبلفيهلقنالذيحديثهمنيحفظكانالذيحدبثهتميزإفا@لثاك:

هذالزقهمنوأماحديثه،جميعرديتميزلمو)نفيصلقنماوردحفظ

طريقهمنمردودحديثفكلأصلابضبطيعرفولمالوصف،
الألفاظاختلفتو)نواحدأ،منحىينحيانوالثاكالأولأنيخفىولا

لقنمائيزإفاالملقنإنالقول:فخلاصةوالمعلمي،الحميديبهقالوبنحوه
يثبتولمالروايةواسعالراويكانو)فاسواه،بماواحئجتلقنهالذيظرح
عدمعليهالغالبلأنثحديئهيقبلفاكفعنديسيرةأحا@يثغيرلقنأته

فلكفيشذوذأونكارةتظهرلمحالفيهذايفيدأنويجبالتلقين،

أعلم.واللهغيره،يرويهلماموافقايكونأنأي:الحديث
موضوعةأحاديثتلقنمنيكثرقدالراويانعلىيتنبهأنويجب

الحديتمطروحأومتروكأالراويبذلثفيصير
قعوالماذلك:فمنالرواةكذبلكشفمدعاةاشقينلمجونوقد

)التلقيأ.المحنغيىالسان1الطر(1)
3المغيشاالشح(2) 8 5 / والحلميةط1

0 / 22 الحفير.ط7
1/4الحديفعلرمتحريرانظر@(3) 2 5

3-34المرفطقا:@المصطلح.هذاتثشرفيوالظر(4) 5.



الرا@يصب@دفيالح@عنبسببابك@دلريمسناومحلل
-

لقينهف@غياثبنلحفص
(1)

@بناربنموسىوغيرهماالقطانويحيىهو

عنطلحفابنةعاثثةحدثتكفيقول:الحدبت،لهيضعحفصفجعلالمكي

بنالقاسموحدثثله:ويقرلعاثفحدئتيفيقول:وكذابكذاكايالنآعائثة

عائةعنمحمد،بنالقاسمفبقول.بمنله،عان@عنمحمد،

المقصد،يعلملمممنحضرمنلبعضيدهمدحفصفرغفلمابمثله..

كذبلهوبينومحاها،فيهاكتبالتيألواحهفأخدنباهة،لهوليست

موسى"

موضعهعناخرتهو)نماذكرتميماعلىاخرنوعيزادأنويجب

ثقةالملقنكانإذاوهومقبولة،يهالتلقينعمليةتكونالوعومذالأهميته.

الثقة،هذاغيرمنتلقينللمتلضيعرفولالقنه،بمنوثوقهالمتلقنوآظهر

حيزفيجيدةالأحا@يثتلكفتكونالمتلقنة،الأحاديثعلىتظهر@كارةولم

بعضفييقولكانفإنهصالحأبيبنلسهيلوقعمافلك
7/4الكامل!ألي.إعنعني،ر@يعةحدننيأحا@ث@: 01.

الحميدي،رواهمارو@ته:فيوقدحالتلقين،فيهحصلمامئال@
عنبمكة،زيادأبيبنيزيدحدثناقال:سفيان،حدثناقال:

الله-س@!رسولرأيتقال:عازب،بنالبراءعنليلى،أييبنالرحلنعد

به،يحدثفسمعتهالكوفةقدمةسفيانقاليدي@.رفعالصلاةافتتحإذا

يعوثلالا@اثمفيه:فزاد

لاثم"دقوله:منكرةلفظةمتةفيفإنكلاممنفيهماعلىالحديثهذا

أيسفيان-قالنلك،علىالنقادالأئمةنصوقدالكو@عفييزيدئقنهايعوثه
رأيتهيوممنهأحفظيومئذبمكةوكانلقنوه،أثهملأفظننتعيينة:ابن

خطا.ومونهى!"العلية.ط.في(1)

3المغيشاالقح(2) 8 6 / 2/2والحلمية@1 7 الحضبر.@1
.(724)المسندا"(3)



@الف@الد@لعللفيالجامع

"حفظهساءأوحفظه،تغيزقدإتهلي:وقالوابالكوفض

الحديث،هذافييزيديغثطأنإلىسفيان@وف@بفعي:اثوقال

قوليحققومما9الدارمي:وقالفتلقنمهالحرفهذالفنكأنهيقول:

معاويةبنوزهيرالئوريسفيانأنالكلمة-هذهلقنوهئهماعيية-بنسفيان

منهسمعمنبهاجاءإنمابها،يجيئوالمالعلمأهلمنوغيرهموهشيما

يعد@لمثمعمره:إاخرفييزيدلفندا@)ئماالدارقطني:وقال"بأخرة

يرويزيادأبيبنيزيدوكانحبان:اابنوقال"احتلطقدوكادفتلقحه،

يث@اللهرسولرايتقال:عازب،بنالبراءعنليلى،أبيبنالرحمنعبدعن

الحدياهذافروىعمر@فيالكوفةقدمثميديه،رفعالصلاةافتتحإذا

الرفعإلىالعودتركالذكرالخطب:وقال"فتلقنيعد،،لمثم9فلقنوه:
لاوقديماالحديثهذايرويزيادأبيبنيزيدفكانالبي-@ععنبئابتلي@

بمتنووصلهفتلقنه،فلكالكوفيونفلقنهحفظهوساءتغيرئميذكر@

الحديطإ

العبارة،لتلكيزيدتلفنفيدليلأضرحعنعيينةبنسفيانجلىنم

يه:وليىثقديمأ،حديزيدأنالبرعبدابنصفيان-عنةأيعنه-فنقل

ملحقفإذافنظرتهقال:يعوثالاثم9يه:فذكربعدئبهحدثميعود!لائم"
بين

عيينتعابنعنوالحميديحنبلبنأحمدكره@البر:عبدابن

داود"أبووذكره

(724)ال@ندا"

7الكبرعه@السننليالهقينقله 6 /2.

ليابهقينقله
ثلا./2الكرى!السنن@

2الناإ 9 6 / الرسالة.ط.(1321)وتجلالحلسيةط1
أضواءط.(964)وعفالفكر@اط./2دالموصي@شهديالحوريابنلقله

2/4"للرصلالثصل الهجرة.ط.(37)والحلميةط.33
4/1التيه@الظر: 46.



الراويضبحدفيالطمنبسببالإعددلوي@شاو:علل
=

ومنالكوفة،فييزيدتلقنهايعود"لاثم@عبارة:أنإلىنخلصوبهذا

وقدفقط.الإحرامتكبيرةيفيأيدرفعالكوفةأهلمذهبانالمعروف

داحديثةالملقنابنقالالبراء،حديثتضعيفإلىالعلماءمنكوكبةذهب

والنافعي،عيبنة،بنكسفيانالحفاظباتفاقضعيفحديثفهوالبراء
بنويحيىحبل،بنوأحمدالبخاري،شيخالحمبديالزبيربناللهوعبد

الحدبثأركانوهؤلاءلمتقدمين،امنوكيرهملبخاري،وارمي،والدامعين،

فبم@الإسلاموأئمة

لاثركتانجاراجعطرقهولانالحدي@تخريحميوللتوصعه@،ك@7المنير"البلر"(1)

1المقهاء".اخلاتفيالحليتعلل 22-1 24.



@الفعالد@لعللفي@لجامعى

@@!@!
@

@

أ@ل@و@ةمن@إلمب@ثيقهالثاتجريحه@لمختلفحكمأ
@رعان:المبحثهذافي

الواحد.الراويفيالنقادأقوالاختلاتالأول:

الواحد.الراويفيالواحدالاقدقولاختلاف@لثاني:

كأنالراوي،فيالنقادأقواللاختلافكثيرةأسبابهناكالأول:@لفرع

عليهيطلعولاذلث،بسببفيجرحهالراويفيجارحعلىبعضهميظلع
(1)متثددأوالتعديلالجرحائمةمنبعضيكونوقدالاخر،

فيجرحالجرحفي
لسقو@موجباسببأغيرهيعدهلامماسببلأدنىبالضع@.ويصفهالراوي
الجرحأئمةمنالعالمفيضعفجارحعلىبعضهميطلعقدأوروايتص
تزولأوفلكمنالراوييتوبثمالجارح،الأمرلسببالراويهذاوالتعدير

غيره.عليهويظلعالمجزحفلثيعلمولاالراوي،ضقفبسببهاالتيالعلة
ذلكومنالرواةفيوالتعديعالتجريحاختلاففيسبجافلثفيكون

تبديعهمأوبعضأ،بعضهمالناستكفيرأوحتئهاف@العقائد،فيالمخالفة
العيددقيقابنفلكذكركمابهيتدينوندينأاعتقدوهاعص@ةوأوجبت

هؤلاء@اواختلاففقال:النقاداختلافأسبابالمنذريبينوقد
بجرحعندهشهدإذاالحاكمفإنالاجتهاد،يقتضجهفلككلالفقهاء،كاختلاف
أرادإذاالمحدثوكذلثلا؟أممؤثراالقدرفلدأنفياجتهدشخص،

"دالموق@هاصظر:(1)

2ه:والتكملالرفعو"8،3 وو1/2حجر"لابنالنكتو"8،2
2و 67 0

تجحممي
04الأماياطؤو"السا@قةالمصاثر(2) 2/5المحدثينااحتلا@ولأسب5،9 42.
2اخ،؟قترلالا(3) 91.



الهواةمنوتجريحهتوتيقهفيالمختلفحكمي@شاو:مللإ
-

لا؟اممؤثزهوهلاجتهد@يهجرح،فيهإليهونقلشخصبحديطالاحتجج

اشتراطوفيوعدممعالجرحتفسيرفيجرحا،يكونفيماعندهالكلامويجري
مخبراالجارحيكونآدلي@فرقولاالفقيه،عنديجريكماذل@،فيالعدد

@أعلم@واللهبطريقة،غيرهعنلهناقلااومافهةللمحدثبذلك

وتجريحتوثيقفيالنقاداختلافسبفيهيتلخصقدمناهالذيفهذا
المتقدمبنللنقادوجدذاف@فيه،المختلفالراويلحكمالآنولنتطرقالرواف

الأقوالتلكمعالتعاملفيالحديثفلعلماءواحل!راوفيمختلفةاحكاثم
مذاهب:الراوي-علىشاملجامعحكمإلىللوصول-

والائنانالواحدجرحهمنأنعلىالعلماهلاتفقالخطب:إقالا-

الجارحأنذلكفيوالعلةأولى،بهالجرحفإنجرحهمنعددثلوعدله
حالهمنعلمتقدلهويقولالمعدلويصدقعلمهقدباطنأمرعنيخبر

المعدلو)خبارأمره،اختبارمنتعلمهلمسعلموتفردتعلمتها،ماالطاهرة

أنلذلكفوجبلهأخبرفيماالجارحقولصدقينفيلاالظاهرةالعدالةعن

فياجتمعإذا"الصلاح:ابنوقال"التعديعمنأولىالجرحيكون
حالهمنظهرعمابخبرالمعدللأنمقدم.فالجرحوتعدبلجرحشخص

"المعدل..علىخفيباطنعنيخبروالجارح

يكونأنالخطيبكلاموظاهرالحدي@،أمللنمتداولةالقاعدةهذه
هذاالحرح،علىالمعدلاط@حظهرفمانالمعدل.عندلي@الجارحعندما

يخلوفلاوالتعديح،الحرحتعارضإذافقال:إالامديعنهأجابالاحتحال

الجارحفقولعينم@نف@يعينصلمأوابعينقدالجارحيكونأنإما
علىالشهادةلامتناعنفاهولاالمعدليعرفهلمماعلىلاطلاعهمقدمايكون

أنإمايخلرظرفلانا،قتلوتدرأيتهتقديرأ:يقولبأنالسببعين@)نالنفي

الجارحفقولالأولكاننف@لنفيه،يتعرضأوفلدلنفيالمعدليتعرضلا

3الشذريابج@ا@@ 1الالكفايق@:(2)@0 05-1 06.

2الحليف.علمأنلاسرمة"(3) 2 شحقيقي.1



-

@لف@ائديالعللفيالجامع

حياقتلهالمذعىفلانأرأيتقال:بأنلنفيهتعرضو)نسبق،لمامقدمأيكون

العدد،بكئرةالاخرعلىأحدهماترجيحويصحينعارضان،فهاهافلك،بعد

إحدىبهترجحممافلكغيرإلىالبصبرة@زيادةوالتحفظالورعوشدة

الأخرىأعلىالروايتين
المعروفينئمةا،منالمعدلونكانإفاالجرح:علىمقدمالتحديح-2

معيتنافىالقولهذاإنقيل:فإنالجارح،قولعلىقولهمفيقدمالثأنبهذا
أولى.التعديلقيل:فقداكثرالمعدلي@عددكانفإن"الصلاح:ابنقول

"أعلمواللهذكرنا@لماأولىالجرحانالجمهور:عليهوالذيوالصحيح

نف@لاخر،ااحدهمايفسرالقولانائمادالقولين،بينتعارضلافنقول.
توثيقعلىغالبهم-الكبار-رأيتفإفاالثاني،القولقيدهمطلق،الأولالقول
مقيدالجمهورقوللأنةخالمهمبمنعبرةفلانضحيفهعلىومخالفوهمما،راو

أعلم.واللهالصلاح،ابنقولينافيهلاالمعروفينالأئمةمنالمحذلينبكون
إذافمنها:المباحث،بعضالجرحعلىتقديمبمبحثويلتحق

علىالمجروحوكانببدعة،معروفأكانبأنالحق،عنزائغأالجارحكان
علىالجمهوروكانوغيرها،ناصبيأ@رافضيايكوناكأنالبدعةتلكنقيض
الجارحكانإنومنهاالجرح.علىمقدمأفيكونأحدهماتوثيق

علىتهجمولافتأنالآخر،أحدهماجرحنف@الأقران،منوالمجروح
بمافاعمليوثقونه،وجدتهمفإنالنقاد،بقيةكلامتراجعحتىتضعيفه
مخالفهم.إلىتنظرولااجمعوا،

بنيحيىالجارحيكونكأنحثضيهالجارحكانإذاايضابهويلتحق
المتوسطن،منمخالفوهموكانوأمثالهم،الرازيحاتمأباأوالقطان،سعيد
عرفتهبماأقربالئانيالفريقفقولزرعة.وابووالبخارياحمديخالفهمكأن
الأول.الفريقحالمن

.2/87الأحكالأصوللي(الإحكام(1)

2الحديتعلمأنلاالمعرفة(2) 2 شحقبقي.1



الهواةن@وتجريحهتوديقهفيالمختلفحكميم@ناوة@لل،
-

فاللمرجح،إلاأحدهمايترجحفلاوالتعديلالجرحتعارضبنا-3

الحرحتحارضحالةبهيعنونإنمامقدم،الجرحةقولهملاإنالسبكي:
زيادةفيهلماالجرحقدمناالترجيحجهةمنلأمرتعارضانف@والتعديل،

أماالمتعارضين،نشةهذالأنعدهماثالظناستواءهووتعارضهماالعلم،

جرحمنالطنينبأقوىالعملبلتحارض،فلاعندهماالظناستراءيقعلمإغ

@تعديلأو
(1

عذلإفاالخطيب:إقالوالمجرحين،المعدلي@عددفيالنظر-4

الحلماءجمهورعليهالذينف@المعدلين،منعد@أأقلوجرحهرجلأجماعة

وهذاللعدالة،الحكمبلطالفة:وقالتأولى،بهوالعملللجرحالحكمأن

بالظاهر،العلمفيالمعدلي@يصذقونالجارحينأنمنذكرناهمالأجلخطأ،

"أمرهباطنمنتعلموهلمعلمزيادةعدناويقولون:

فيهم@لمختلف@و@ةعلى@@لحكمفي!@@
بنالعظيمعبدقالاتجهاثي،أمرهوالراويعلىالناقدحكمإنا-

يقتضيهفلككلالفقهاء،كاختلافهؤلاءواختلات"المنذري:القويعبد

القدرذلثأنفياجتهدشخصبحرحعندهشهد@ؤاالحاكمفإنالاجتهاد،

إليهونقلشخص،بحديثالاحتجاجأرادإفاالمحدثوكذلكلا.أممؤثر

يكونفبماعندهالكلامويجريلا،أممؤثرهوهلفيهاجتهدجرح،فيه

عنديجريكمافلثفيالعدداشتراطوفيوعدمه،الجرحتفسيرفيجرحا

ناقلأأومثافهقماللمحدثبذلكمخبرأالجارحيكونأنبينفرقولاالفقيه،

"أعلم@واللهبطريقمعغيرهعنله

منكثيريخهغلطقدبابهذا9الر:عبدابنقالالأقران:كلامرد-2

2ا.والتحديلالحرحليراساتد@ةميالأعطمينقله(1) 38.

بتصر@@سةوالتعديلالحرحليراساتال@فيالأقوالمدهانظر(2)

1الكمايقه)كا. 0 7

7والنحبل!الجرحفيالرسالة(3 0@



=

ئد@للفالا@لعلللجامعفيا

وقاللأذلك..فيعليهاماتدريلاجاهلةنابتةبهوضلتالناس،

فلث،نحوأومافرة،أوعداوة،أوتحصب،منصدرإذاالجرحاللكنوي:إ

مطروثلأإلابهيؤمنولامردود،جرحفهو

بيانتقدموقدوالمجروح،الجارحبينالعقائدلاختلافالانتاه-3
ذلك.

الرجلكانزيد:ابنحمادقالشيخه،بحالأعرتالرجلبلدئ-4
سألنافإفاعليه،الئناءويحسنعهويحدثالرجلويذكرالبلاد،منعلينايقدم

أعرفالرجلبلدييقول:وكانقال:يقول،مانجرعلىوجدناهبلاثه،اهل
غيرهم.علىمقدمونفهمبلدهأهلالراويجرحأوعدلفإذا"بالرجل

و)تماإطلاقه،علىلي@هذا"علىمقدمالجرح@اقولهم:-5
الرائجأنغيرمفسرأ،الجرحكانلوبهاالعملوشتوجبالقاعدةهذهتقوى

بعضأوقعالأمروهذامفسرة،ليستالأقوالغالبأنالتراجمكتبفي

توافقأوالنقادبإجماعالجرحتفسيرعوضناإنناوجوابه:العلم،لطلبةاللب@

الجرح.تفسيرعنالنظرغضيمكنفحينئذالراوي،فياقوالهم
كانمنيوئقونغيرهماو@خرونوال@ائيمعينلاابنالمعلمي:فال-6

فيمالهيكونبأنمستقيمةاحدهمروايةوجدواإفاأتباعهمأوالابعينمن

إلاعنهيبلغهمولمواحد،إلاعنهيرولمو)نمثاهداومتابعيروي
واحد"حديث

أماعدالته،حيثمنالراويتنفعوالصححوالتقوىالعباثةكثرة-7

العدالةحيثمنالتوثيقفإنبئميء،تنفحهلافإنهاوالإتقانالضبطحيثمن

آخر.أمروالاتقانالحفظحيثمنوالتوثيقأمر،
الأمثلة:سوقأوانانوقد

1وفصلهاالحلميانجامع1(1) 5 2 /2.
1الكمابفا"(3) 06.

شامد.ص@ابه:حطأولعلهالأعل،كنا(4)

4:"واتكميلالرمع"(2) 09.



الرواةمن@تجريحهتحيقهفيالمختلفحكمر@السنا،:محلل
-

@حدفيلاختلافهمعليه؟الحكمفي@لنقاد@تلفحديثمثال@

بناللهعبدعنمزة،بنعمروعنشعبة،روىوتعديلا:تجريحارو@ته

بئاللهرسولكانفقال:ورجلان،أناعليئعلىأتيتقال:سلمة،

يحجزهولااللحم،معناويأكلالقران،فيقرأيخرفيثمحاجته،يقضي

الجنابةلي@2شيالقرآنمنيحجبه-قال:وربما-

6(،1/2)القران!فضائل"فيعبيدوأبو)101(،الطيالسيأخرجه:

83واحمدالفر،ط.(16)والعل@يةط.ياه(الجعدوابن / 8و1 و4
0 71

1و 0ماجهبنوا)922(،ودوأبو@ا2،4 ا/والشاكث)807(،لبزاروا3(،9
1 4 وابنالرسالة،ط.(257)والعلميةط.(261)لهالكبرى!،وفيإ4

خزيمةوابن4(،80)و(704)و(04وللا(287)يحلىوأبولكا(،الجارود
"فيوالطحاوي2(،6للأاالأوسط1فيالمنذروابنبتحقيقي،(2ي@.

سرح

3(،5ولا(538)و(537)و(536)الحلميةط.ودي1/87"المعاني

1/1والحاكم)67(،الفرآن،أهلأخلاق"فيوالآجري 5 و2
0 7 / 4،1

8ومها/والبيهقي "وفي9
(9331)والعلميةط.(12لا.لهالإيمانإ،سعب

(1033)4/451لكمال!ا@اتهذبفيوالمزي)372(،والبغويلرشد،اط.

الإسناد.بهذاشعبةعنطرقمن

5/2@االكامل"فيعديابرعنهنقلهفيماأحمدقال أحد:يرو@الم:80

عنسلمقمابناللهعبدعنمزة،بنعمروعنشعبة،غيرالجنبيقرألا

علي
الحديث.هذاعلىتوبعشعبةأنإلا

ومحتصرفطرلةوالروايئممها/أحمدررايهلمطلا(

1الالمستدركمطبرعفيالإمحادجاء(2) 5 2 / بنحفصلو@حربسالمليمانمكدا.1

4المهرةلاتحافمراحعتيرلحدسلمقا؟اللهعدعنمرفبنعمرو 9 7 / 1 1

سرحججعمر،سوحفصحر@لنالسليمانمكذا.السندوحدتا(ما.5)

كاملأسطرأهناكأنيدلمابمه؟سبفحدثاقالوا.3،@برابنوملمسهال،
المطبوع.منسقط



-
@للفعالد@لعلل@لجامعفي

ط.(110)المعرفق@"فيوالبيهقي)75(،الحميديأخرجه:فقد

ليلى.أبيوابنومسعرشعمةطريقمنالوعيط.(774)والعلمية

(799)حبانابنوأخرجه:
(1)

1والدارقطني(080)و 8 / ط.11

العلمبةط.(114)المعرففا"فيوالسيهقيالرسالة،ط.(42ولاالعلمجة
(2041)والعلميةط.(1374)لاالجامع"فيوالخطيبالوعي،ط.(782)و

8ةوالاستملاء"الإملاء"فيوالسمعانيالرسالة،ط. 0

نعبةطربقمن

شيبةأبيوابن6(،2/2)"الفرآندافضائلفيعبيدأبو
1/1وأحمد)5801(، (524)ولع@3(يحلىوأبو)707(،والبزار3،4

الحلميةط.وفي1/87"المعانيلاشرحفيوالطحاوي)326(،و(57ولا
5/2@االكامل@افيعديوابن)145(، 8 0

ليلى.أبيابنطريقمن
والئسائيئ"(706)والبزار)3111(،ولل@01(شيبةأبيابنوأخرجه:

1/1 4 الرسالة،ط.(2هول@العلميةط.(262)لهالكبرى"،وديا4
طريقمن(540)العلميةط.وفي1/87"المعانيشرح"فيوالطحاوي

والأعمش.ليلىأبيابنطريقمن(146)الترمذي
منط@2/6"لتفريقوالجمعاأوهامموضح"فيلخطي@اوأخرجه:

تغلب.بنألانعنالجعفي،اللهعبدأبيطريق

عنوأبان(لأعمش،واليلى،أبيوابنعر،وم@)شعبة،خمستهم:
السابق.بالإسنادمزةبنعمرو

تصحيحإلىالعلمأهلبعضف@بوقدالصحة،ظاهرهإسنادهذالقول:

ابابمىلأنليلى،أليابرلعلهأقول.معهسا"@خرقرح@أبردرذكروقال.(1)
لأثهيضرةلاالمرضعهناثيالإبهامأنعلىالراوي،صعفالمحتغيىعدالإبهام

المتالعفعلى@سيل

معهماا.@حرقةاسوقال(2)
التخربج.مصاثومنوالمنت)عمرقهإلىنةأبياسعدتحر@(3)



الرواةمنوتجريحهتونيقهفيالمختلفحكمر@الناومحلل
=

الكامل9فيعديابننقلهفيماعيينةبنسفيانفقالتحسينه،أوالحديثهذا
5/2 يرولمشعبة:قالسفيان:قالشعبق@منالحديثهذاسمعت:80

المنير!البدر"فيالملقنابنونقل"،الحديث...هذامنأحسنمرةبنعمرو
2/5 5 عقصالترمذيوقال"،ماليرأسثلثمذا"قال:أثهسعبةعن4

فيحبانوابنخريمةابنأخرجهوكذا"،صحيخحسنعليحديط":(14للأ
الحاكموفالعندهما،صحتهعلىيدلمانيءعلبهبتكلماولمصحبحبهماإ،"

1 0 7 فيالحقعبدوقاليخرجاط،ولمالإسناد،صحيححديثهذا":4/
1/9الرسطىأمالأحكط

0 2 0 اب@وصححهالتسالييث@والمحيح4

1/37الحبير"النلخيص1فيكماالسكن :(273)عقبالبغويوقال1(،84)5

1/5"الباريفتح9فيحجرابنوقالصحيحإ،حسنحديثهذا" 3 عقبب0

الاستدلالفيقل:لكنللحجة،يصلحالحسنقبيلمنأنهوالحق@:(305)

عداط.ماتحريمعلىيدلىلامجردفعللأتهنظرةبه

يه.7(:عفالبزارفقالتضعيفصإلىفذهبواآخرجمعوخالفهم

عليئعنيروىولاعليئ،عنإلااللفظبهذايروىنعلمهلاالحديثوهذا"
بنعمرووكانعلي،عنسلمقمابناللهعبدعنمزةبنعمروحديثمنإلا

ابنوقالوينكرحدثهفيبعر@فيقول:سلمةبناللهعدعنيحدثمزة

لأنإسناثه؟يثبتلاعليوحديت".(627)عقب"الأوسط9فيالمنذر

بناللهعبدسمعتقال:@رة،بنعمروفيتكلموقدبه،تفردسلمةبناللهعد

الاحتجاجبطلفجرحهبخبرهالناقلهوكانفإفاوننكرءلنعرتو)ناسلمة-
وقال@،أجله...منالقراعةمنالامتنعيجبلمعلي،خبرئبتولوبمع

2/4")الموضحفيالخطيبنقلهفيماأبانطريقعقبالدارقطني هذا".86

بناللهعبدعنمرة،بنعمروعنتغلب،بنأبانحديثمنغريبالحديث

ضا.هلال-بنمعلىوهوالجعفي-اللهعبدأبوبهتفزدعلي،عنسلمة،

مذاحدبثايحي(1)

أحاثيتهمحمليرمنكرةأخروأحاثيتالصحيحةحديتا،لعضتوجدمحناه.(2)



=
@للفعائد@لعللفي@لجامع

الخلاصقه@افيفقالالحديث،لهذاالترمذيتحسينالنووبمأالاماموتعقب

1/37الحبير!التلخيص"فيحجرابنعهنقلهفيما الترمذيخالف")مملاا(:5
الترمذيوتخصيصهعقبه:إحجرابنوقالالحديثأهذافضقفواالأكثرون

/\@ال@نمعالمفيإالخظاليوقالا،لغيرماتصحيحهيرلمأنهعلىثليلبذلك
يوهنوكانونحوها،الايةيقرأأنللجنبيرخصحنبلبنأحمدوكان":66

فيمالكقالوكذلثسلمفبناللهعبدأمرويضعفهذا،عليئحديث
نقلهفيما"حرملةسننفيإالثافحبوقالونحوها"،الآيةيقرألاإثهالجنب:

ثاتأالحديثهذاكانإن"ا(:لل@*1/5الحبيرلاالتلخيص"فيحجرابن

كتابداجماعفيقالئهاأيضاونقل"،الجنبعلىالقرانتحريمعلىدلالةففيه
5/2"الكامل"فيعديابنونقل"يثتونهلاالحديثأهل@االطهور@: 8،0

4/1الكما@الا@اتهذيبفيوالمزئ 5 ىالروتال.أتهشحبةعن(3301)4

عقبالمعرفقا"فيالبيهقىوقالكبر"،بعدماالحديطهداسلمةلناللهعبد
الحديث،ثبوتفينجلذالافعيتوقفإثماداالشافعيئ:كلامعلىمعقبأ(110)

وعقلهحديئهمنوأنكركبرقدوكانالكوفي،سلمةبناللهعبدعلىمدارهلأن
شعبقه.قالهكبر،بعدماالحديثهذاروى@)ئماالنكر@بعض

أنإلىظاهرهفييرجعالعلمأهلأقوالبينالاخنلافوهذاةقلت
الاخروالقسمالحديث،فصححواالإسنادظاهرعلىاعتمدوامنهمقسمأ
منقالوا:وقديحأتضعيفه،إلىفذهبواالإسنادهذافيخفيةعلةعلىاطلعوا

نبينأنمنبدلاالطرفينأحدنرجحأنوقبليعلم،لامنعلىحجةيعلم
فيالحجليفقالفيصاختلفواقدالعلماهلأنونلثسلمة.بناللهعبدحال
تهذيبفيإالمزيونقلالكوفيين،،ثقاتمنتابحي،كوفي،"ه@:ل@9ثقاته

1"الكمال 5 3 / فييعدثقة،"فيه:قالأثهشيةبنيعقوبعن(3301)4

2دالحلاصفديعليهوقمتثم(1) 0 7 / صحيح،حناقرمذي:شالولفظه.(525)1 فضغمومهالأكنرودرخالفه
ليكدا(2)

5الميراالدر1 ، 5 / يختولعه.الحديتامليكنلم@ن"قال.أتهإلا2



الههاةمنوتجريحهتحيقهفيالمختلصحكمري@شاو.ملل
=

"الكامل"فيعديابنوقالالصحافي،بعدالكوفةفقهاءمنالأولىالطبقة

1الكمال!تهذيبفيإالمزئوقالبط،بأسلاأتهأرجر":5/81 53 / 4

الامامعنونقلالسبيعي!،إسحاقوأبومرة،بنعمروعنهدروى:(3301)
حاتمابووفالالعالقه،أبووكنيةغيرهما،عهروىأعلملا"ةقالأتهأحمد
87"والتعديعالجرح"فيابنهنقلهفيما / بىعمروعنهوروى9ة(345)5

5/1@االثقاتدافيحبانابنوذكره"،المكيالزبيروأبومرة، وقال.2
صويلح":(2760)الكاشف@ادافيالذهبيوقال@،يخطئ"

5/1الكبير!التاريخ"فيالبخارئقالفقدتضعيفه،إلىذهبمنأما 0

فنعرتيحدثنا،اللهعبدكانمزةبنعمروعنشعبق@عنأبو@اود:ل@@ة(285)

نجماحاتيمأبووقالحديئمه،فييتابعلاةإأيضاعنهوقالكبر"قدوكانوننكر،

الشاتيئوقالوتنكر"،تعرف":(345)وله/"والتعديحالجرح"فيافيعنهنقله
الضحفاءفياالعقيليوذكرهوئنكر"،يرت":(347)والمتروكونألضعفاءا"في

2الكبير@2/ ي@302("والمتروكونالضعفاء@@فيالجوزيوابن6،0

فيبخ@ن@تغقبلقدعنه،إسحاقأبيروايةمنأحمدالإمامنكرهماأما
5/1الكبير"التاريخ@فيالبخارينقلفقدذلك، أثهنميرابنعن(285)0

عنهروىالذييمرإسحاقأبوعهروىالذيسلمةبناللهعبدإن9قال:

وأبو"الدوري:برواية(3753)ناريخه!9فيمعينابنوقالمرة!بنعمرو

الذيهوولي@السبيعي،إسحاقأبوعهيرويسلمةبناللهعبدأيضأالعالية

11/1بغداثهتاريخ9فيالخ@وقالمرظ،بنعمروعنهيروي 3 ط.1

سلمةبناللهعبدالعاليةأبيعنالسبيعيئإسحاقأبوروىالوقدالغرب:

وقالمرة،بنعمروعنهروىالذيأتهحنبلبنأحمدفزعمالهمداني،

معين،بنيحىوكاناخر،رجلهوبلبه،لي@نمير:بناللهعبدبنمحمد

عنها.رجعثمحبل،بنأحمدقولئلقال

منئلانةاتفقوقدالراويهذافيالعلمأهلاقوالبعضفهذهقلت:

ثافيهيدكرولمك@(65)لالتقرسهفيحجراسوثكره(1)



-

@الفعالد@لعللفي@لجامع

وتنكراتعرت"ةعلىوالتسائيحاتموأبوالبخاريوهم:العلمأهلأكابر
ليسجرحهالذيالمجروحالراويعلىنيطلقهاالعبارةوهذه

وافقفماومخالف،للئقاتموافقبينماآحاثيئهتتقلبو)ثسابالدي@،

تنكرإ،"فيداخلفهوفيهخالفهموماتعرش@،فيإداخلفهوفيهالثقات

أعلم.واللهعليصالحكمفيالتوقفهويلزمماوأقل
7/7"الأشراف@اتحفةوانظر: 1للا8 11/4"المهرةإتحاتو"1(،80 9 6

يصح.ولاالطريقهذاغيرمنروي

1/1أحمدفأخرجه: فيالمقدسيوالضياء)563(،يعلىوأبر1،0
2/2المختارة!9 4 4/2الكما@هلأتهذيطفيوالمزي2(،16)4 من(3027)7

قال:الغريف،أبيعنالئسمط،بنعامرقال:جيب@بنعائذطريق

يديهوغسلثلاثأ،وجههوغسلثلاثا،واستنثقفمضمضبرضوءعلبأتي

رأيثهكذاةقالنمرجليمماغسلثمبرأسميمسح3نلاثا،ثلاثاوفواعيه
بجنبلي@لمنالمداقال:ثمالقرآن،منشيئأقرأئمتوضأ،عح@اللهرسول

ابت@ولافلا،نأما@لجنب

مطال@بنوعامرصدوقفعائذحسن،أئهظاهرهإسنادوهذا

هذاأنإلاصدوقوهوخليفةبناللهعبيداسمهالغريفوأبوئقة

نه.وأوثقأكثرهممنعائذأخالفلقدضعيفالإسناد

ئمريك.طريقمن(1092)شيبةأبيابنأخرجه:فقد
1/1الدارقطنيوأخرجه: 1 طريقمنالرسالةط.(425)والعلميةط.7

هارون.بنيزيد

8البيهقيئوأخرجه: 9 / بنالحسنطريقمن1

بحلى.أ@صروايةأحصدروابةلمظ
(3117)التقرسه"

.(4286)@التقرسه

واشا.فلاالجنب@ناما
3لا@ايقريبا(3) 09).



الرواةمنوتجريحهتوديقهفيالمختلفحكمر@النر-@لل
=

1/9والبيهقيئ)916(،@لأوسطا"فيالمنذرابنوأخرجه: 0

طريقمن
الده.عبدبنخالد

9/4بغداثاتاريخ"فيالخطيبوأخرجه: 7 /11الغربط.وفي2

1 4 الأشعث.أبيبننصيرطريقمن7

فط.ل@ابنمرعاعنونصير(لد،وخالحسن،واويزيد،)شريك،خمستهم:

1للاالرزاقعبدوأخرجه: من(620)"لأوسطا"فيالمنذروابن0(،3

الن@عبيعامرطريق
معكئاقال:الغريف،أبيعنوالعبي(السمط،بن)عامركلاهما:

أمأحدثابولأأدريمافواللهالرحبفأقصىإلىفخرجالرحبة،فيعليئ
قرأثتمإله،قبضهماثئمكفيه،فغسلماء،منبكوفيفدعاجاءثتمغاسطأ،
نف@جنابئ@أحدكميصبلمماالقراناقرؤواقال:3القر@ن،منحدرآ

واحدأ.حرفأولافلاجنابةاصابته

.@عليئعنصحيحوهو@فقال:وقفهالدارقطنيرجحولد

ةالصحيحةهيالجمعفروايةالحق،هوالدارفطنيرجحهوماتلت:

حصوللأنالخطأةعلىتواردهمالباحثن@نفيتستبعدالعددكثرةلأن

قدالواحدهذاكانإفاسيمالاالحددمنحصولهمنأقربالواحدمنالوهم

منينزللمفعائذكذلك،هاهناوالحالأحيانأ،حديثهفييخطئاتهعرت

اعترنه.لأخطاءإلاصدوقإلىالثقة

11/6المهرةأإتحاف"وانظر: 8 م@1(.6له6

النقادبعضترىئكف@@لر@هي:في@لناقدقول@ختلاف@لثاني:@لفرع

منأشهرومنأخرى،تارةبالثقةويصفهأخرى،ويقويهتارة،الراوييضقف

فيأقوالهاختلفتفقدمعينبنيحيىوالمعدلينالمجرحينإمامذلكعنهنقل
بنيحيىعنالنقلاختلاتسببفيالزركئيقالكئيرأ،اختلافأالرواة

النديا،لكامرتال.أتهالرزاق-عدممصراوياللبري-أوماميكودصربمايا(
السهه.دكامرالمنذر:ابنعدوحاءاعلم.واللهالممطأ،بن@اصوصوابه.



-

ال@لفعائد@لعلل@لجامعفي

تراؤهاختلفتثمومنالحفا@،منواحدغيرالرحالعنسألهوقد"معين.

لهموصارتالفقهاء،اجتهاداتاختلفتكماالرجالبعضفيوعاراته
الرجا@هفيمعينابناجتهدكماالمسائلفيفاجتهدواوالوحو@الأقوال

علىيخطرقدلأنهلأوهذالأ:المدخلفياالإسماعيليبكرأبوالحافظقال

فيخرجقلبه،ينكرهماوقتأالحديثفيحالهمنالرجلعنالمسؤولقلب
@خر،وقتفييخالفهمالهويخطرقلبه،فيالتيالنكرةحسبعلىجوابه

ولكنهإحالة،ولادتناقضذلكولي@قال:منه.الوقتفييعرفهعمافيجي@

وقال"غيرهفيوالاخروقتفيأحدهماعرضمحتلفينحالي@عنصدر

يردأومجلسامنهفسمعشيخارحلتهفيلقيإذامحينابنكان"ةالمحلمي

عنسئلثممستقيمفالأحاديثتلكفرأىمجلسا،منهفس@عشيخبغداد

بأحاثيثمعينابناستقبلدجالأاليخيكونأنيتفقوقدوثقه،الثيخ
"فلكبحديخلطأوفلكقبلخلطقدويكونصحيحة،

والابذلك،لاشتهارهبهمثلتو)نماالحالة،بهذهينفردلممعينوابن

لعصفكرحبانوابناخر،موضعفيووثقهمالرواةبعضضعفالساليفإن

بهاينفردلمالحالةهذهفإذنالمجروحينفيأيضاوذكرهمالثقات،الرواة

معين.بنيحيى

.89والتعديلا.الجرحليأسئلةعىالمنوي@حوابالطر.

@9والتحديلاالجرحفيأمئةصالننويدجمابالطر.

.1/67"اتسكيل@

فيذكره@كلاثةالاشه@فيالرجلذكرأعيدلك-جادصالناكتر
عيبوتدكابأ،فلثفيالمعاصرينالاحثينلعضحمعخىحد@أ،المحروحيى"-"

لا-النكي،:لالصارميرالهاديعدابرالحامظقالالصغ،هداجانابنعلى

الذيموإنهوتالالالضحفاعهكتابليمليمانبرحفصجادابنذكرناما@
صحن"ب...تكلاصحيحقالهالذيوهدا@اود،أبيلنحعصله.يقال

عنه

-

بينأتاقضاتاقضفقدائقا"كتبفيثاودأبيلنحمصنكرانههنا-سع
يروالوهمالتاقضهنامنللهوقعوقدفاحنأ،وهماووممظامرأخطاوأحطا
فيالثاخ@الحلطعلطأنهالصححبنعمروألوالنيخفكروقدكنيرفمراصع
طبقتين-ميالواحدالرجلدكرهشوتاقض-يخهأخطاماثكرفيأخذلاولوتصرفمي



الههاةمن@تجريحهتحيقهفيالمختلفحكمناور@ملل
=

هكذافيعملهالعلمطالبعلىيجبماعنرالديننورالدكتوربينوقد

ف@ذاالعالم..عنالمنقولينالحكمينبينالجمعيقدمهذاعلىدوبناءفقال:حال

عنهنقلالذيلإماماصالروايةقوةسحسصالنرجيحدوريأنيالتعارضنحنم

تفسيرهعدمأوالجرحتفسيروبحسبالواحد،الراويفيواقعديحالجرح

اجتهادطشعيرالعالمصرح@ربما

وكا@دالنقاشاكا@الكتابي@فيالرجلدكربينوجمعهرجيى،كونهمترهسأ-

الخطاسالطاللإيهام-واالومممنفلكونحو@المجروحيى!

الصاحعليافيوصفهاثواسةالهاش@يسحدىللدقورأننافكرهيحسنسما(1)
مده@راسةمعفيهمالسختلفالروأةفيالنقادأقرالاختلا@عنوالها.ابالنفية

يننيالتيللخطراتعنواناالحيععلياليئثكروقدمعينا،ابنعندالطاهرة
الظر:الذكر.المةاللراسةعننقلاالمحتلفةمعبنابنأقوالبينللجسعاتاعها

.59الأحاديث@.عللبيانفيالمحذني@جهرد1

2والقحيل،الجرحلاعول(2) 08-2 09.



-

@لف@ائد@لعللفي@لجامع

ل@ا@إيي-

عفئالإسناد+-لأأن@ل@من+6
التفرد

@للغة:في@لتفرد

)تفرث@.بحرفينالمزيدالثلاثيالفعلمنمأخوذ

لائتفرثأوحدهكانالرجل:وفردانفر@والرأي:لأمربافرديقال:

اشتتد.برأيه:وفزدمعة.ثاني

فارسابنأشاروقذ
(1)

الأصلهذاواشتقاقاتتراكي@جميعأنإلى
وحدة.علىيدلصحيحأصلوالدالوالراءالفاء"قال:إذالوحدة.علىتدل

لماالمنفرد...الوروالفرد:والفاردالوتر،وفوالفردةفلكمن

الاصطلا@:في
الميالثيحفصأبوعرفه

(3)
بروايتهانفردمافهو:المفردأما"قال:

القرويي،زكرياسفرسلنأحمدالحسينأبوالمحتثاللغويالعلامةالإسام
مقايي@ودمححملححر"او"لمجملاامؤلفاته:امنلكي،لماالرازي،لاالمعرو@

مأ.390)ريخل.مأ،395)سةتوفياللغقأ،

17/1اللاءاعحمير(إصطرء@ ا/لأعحمااو@ا/.+،اوالهايةاوالالداية0،3

والالمعجمالعروسا؟تجو"العرب؟دلسانوانظر.)فرد(.مالةاللغقه
)فرث@.مادةاللحقهودمتنالرسيطه،

انحديتعلمميكراسلهالميانني،الفرسيالمجبدعندبرع@رحمصألوئو
علىمأ583)مةأومأ581)سنةبسكةتوفيجهلهإ،المحنتيمعلادماأسصاه.

33الثينادالحقدفيالفايراللي@تقيرجحهما 5 /6.

.5/53لأعحح!او"ك@،6/4"الثجنودالحقد@3/3العبر!"انظر:



التفردالإسنادعللأنواعمنر@سنا،:علل
=

الثيخإفلكعنالرواةسائردونسيخه،عنالثقاتبعض

المعزفافرادبعضإدخالفييتجلىالقصوربعضالتعريفهذاوفي

عنهوأجابئسيخصعنفقطالئقةانفرادعلىقصرهإذالتعريف،حقيقةفي

روايةكلاافقةيخرروايةبأنبعضهم

شخصيرويأنبالتنرد:يراد"فقال:التفرد،المليجاريحمزةوعرف

"الاخرونثاركهأندونحديثأالرواةمن

لتفردجامعنهف@الأول،التعريفمنوأشملاعمالأيخرالتعريفوهذا
الناقلين.وجهابذةالفحذثي@نقادتصرفاتتدلوعليهوغير@افقة

قولهم:الإسنادطبقاتإحدىفيالتفردوقوععلىالدالةتعيراتهمومن
إلايروىلاأوفلان،بهتفردأوفلان،حدبثمنغريبأوغريب،حديث

عنيروىنعلمهلاأؤالوجماهذامنإلايعرفلاحديثهذاأوفلان،عن

بعيدمنالتفردإلىيومثونوقدعلبه،يتابعلاأوفلان،حديخثمنإلاشلان

أشبطبفلانوهوو"فلان@عنإلاأعلمهلا@كقولهم:به،مصزحينغير

التعبيراتمنونحوها

دونبالثقاتالتعريفتخصيصعلىللميانثيالحاملكانولربما

تر@صقرية)ميالأيل@لسبة)المياتيه،ترجستهمصادرلعضفيوتعوشذ

8/3الللان!المعحمانظر.المهلية 3العبر"و@5،2 ا/"الررك@و@نكت@3/

17/3"العروستعر"9،1" 92.

بلد)ميانمأيلىآوبالام،موضع)ميالج(يل@نةومي)ال@يانح@أسضهاومي

4/3لألسابا@نظر.ابافوبيحان. صداوالمر13،5ش@8/االحلدرالمعحم8،1

3/1"الاطلاع 3 41.

على@لثالنرهته"شراحوتابمه4،9النرمته:1فيحجرابنالحامظنسهوكنا

1القلىفيعليشرح*مثلأ.انظر 42.

2الراوياالندربانطر(2).29جهلها.السحذتبعلاالها 4 9 /1.

.15ةوالمتاخريىاالتقدمينمهحبينلالموازنة

)@أا(طا.)و)ك@41(عفللترمنيالكبيرا"2ا@جامع.2لل\ا@منالعلى



-

@للفعائد@لعللفي@لحامع

منولكنوالعاضد.المتابععدمعندبهااعتدادلاالضعيفروايةأنغيرهم،

كونبينيفرقونلاالتفردلحالةتشخيصهمعتدالفحدثيننجدالتنظيريةالناجة

بهتفرديقولون:كماالزهري،بهتمردمثلا:فيقولونضعيفا،أوثقةالمتفرد

اوب@أبيابن

والمعنىاللغويالمعنىبينالواضحالترابطيظهرالمعنىوبهذا
والوحدان.التفردحلقةفييدورانإنهماإذلاصطلاحي،ا

التفرد:كشفطريقة
اعتبارذلكإلىوالسبيلالنقاذ،الجهالذةمابحديثالراويتفرديكشف

طبقةكلفيوهذاتفرد،منما@يهاليظهرةببعضبعضهاوعرضالروايات،

عنوالتفتيشالجثبكثرةإلايتحققلافلككانولماالإسنا@طبقاتمن

عندللاعتباركانالرجال،وصد@رالكنببطونفيوالروايات،الأسانيد

الحديثرواةحاليتبيننجالاعنبارالقصوى،وضرصرتهالبالغةأهميتهالمحدثين

خلافادفبقفجذعملبةفهيبعرفون@لاما@روايةوالإغرابالتفردحيثم@

الجانبهذاعنصرضينالأحاديطبتخريجالمحاصرينمنكثيربهيقوملما
التخريجعابةهوالدي

إلىمرشدالعلةعنكاشفولكنهأحواله،كلفيسعلةلي@والتفرد
الحفاظأكثروأما"الحنلي:رجبابنالحافطيقولهذاوفيوجودها،

الئفاتبرولنمند@واحد-بهتفردإفاانحديخط@يبقولونفإتهمالمتفدمين

ممنيكؤنانإلااللهمفيه،علةفلكويجعلونعليه.يتابعلاإثهخلافه:

عبدأئوالأصبحي،مالدبنأويربنافهعبدسالهعدبنبسماعيلفر(1)

الصدليأوش@أبي
"

2للأسنةتوفيحثظه،صأحديثليأخطاصدوت ه@2

(5227).

2الكسالادتهذبنظر. 3 9 /02 /01البلاطأعلاموس@ير)254(،4
3 (460)لتؤيب@ا@ا،!يع@@ش@لكااو@9،5

مىيرشالاتودا73"والمتاخرينالتتحمينبينالمرازنة"اسظر:(2)
1ديف:لأحاا

3 91-



التفردابسنادعللأنواعمنلل@شاو:محلل
=

بعضبستنكرونوربماونحو@كالزهريوحدثهعدالتهواشتهرتحفظه،كثر

عدهمولب@خاص،نقدحديخثكلفيولهمأيضأ،الكبارالثقاتتفردات
يضبطهإصابطلذلك

لامنبتفردمخصوصفلثأنعلقلأ،فلكويجعلون9قرله:ومعنى

هوفتفرده1،0حفظه.كنرممنبكؤنأنإلاقوله:إبقرينةتفرور،يحتمل

وجودعلىدالفانفرادهالأوهام،ودخولالضبطعدممظنةهوإذخطؤه،

غيروجدناوقذما،مرضوجودعلىدالةالحفىأنكماحديثه،فيماخلل

د@ذام@لم:الإمامقالفقذيضر،لافلانتمردبأنصرحالنقادمنواحد

يرويهحديتاتسعينمننحووللزهريقال:الزهري،غيرأحذيرويهلاالحرف

جياثمابأسانيدأحديخهيثاركهلاجم@الثيئعن

اخر،ثقةفيهثاركهلنمبماتفردثقةمنوكم"حجر:ابنالحافظوقال

الانفراد"يصرهلمحافظاالمقةكانو)فا

يضرطلابالحديثالئقةوانفراد":(4)الزيلعيوقال

كلفييضرلاالراويتفردآنمنقنل-منأصلناهماعلىوتأسيسأ
الغرانبوكئرة"اليماني:المعلميقالما@أمرعلىالناقديبهولكئهحال،

حالين:أحدفيالراويتضرإئما

جيدة.بأسانبدنفاتشيوخعنمنكرةغرابتهامعتكونأنالأولى:

الطبابكثرةمعروفكيرغرابهكثرةمعيكؤنأن@لثانية:

(3)

(5)

5وعترط.352/1@الترمنيعلل@شرح 8 2 / ممام.ط.2
"

ا(.كا7)عقبمسلما5/28صجح

1الاربتح1 5 / .(2328)عقب5

ةلماتصمنالزيلحي،ئحتدبنيرس@لناللهنجدئحندألوانحديتعالمالمقيما،

سنةنولحيالكناسه،أحا@يتتحريحوإالهدايتهأحاثيتتحريجفيإلرايةألص@

4/4"لأعلاما1و2/03،1الكامنقه@اللحرا@طر. 71.

1/1الاتكيلا@6@.1/74الرابئالهصب 04.



-

يللف@الد@لعللالحامعفي

تتغيديمونفنراهمالنقا@باهتمامالحديثيالنقدمنالجانبهذاوتمتع
كتابمنها:المصنفات،نلكاجلمنوأفردواوتقريرها،الحالةهذه

)التفرث@
(1)

(2)لأفراثاواالغرائب9وو@داأبيللإمام

لمفاريد@او"للدارقطني،
د@ه

بذكرالصغير!و""لأوسطا"معجميهفيالطبرانيالإماموعنييعلى،لأبي
والعقيليمند@فيالبزاروكذا@عللأفراد،ا

(4)

ليىوفوضعفاله.دي
الحافظيدعيماوكثيرأالحفظ،فيالبحلاتساعيحتاج"فهوالهيق،بالعلم

@المتابععلىغيرهويطلععلمه،بحسبالتفرد

الروايات،لردضابطايصلحلاذاتهبحدالتفردنف@الأحوالكلوفي
بلالمطلق،بالردبهتفردماجميععلىيحكملاالضعيفتفردحالفيحتى
عدموالمرجحاتبالقرائنيعلمونماأحياناأفرادهمنبستخرجونالنقادإن

إمامروايةهذاعلىمئالوحيزالانتقاء،بعمليةنسميهماوهوفيه،خطثه
عنهروىإذأوس؟أبيبنإسماعيلشيخهعنالخاريالإمامالمحدئس

ولاابنالحافظقالحديثه،صحيحمنوهمابهما،تفردحديئين

@احديثينسوىبهتفردمماالبخاريلهأخرج

علىيقبللاالثقةتفردفكذلكمطلقأ،يردلاالضعيفتفردأنومثلما
علىموقوفوالردالقبول@ائمارجب،ابنكلامفيسبقكماالإطلاق

(5)

6)

الأترافتحفة@فيكتيرافةينقليوالضاتاش،القرنفيمرجوثاوكانضقودفو
4/63ال@ثال.سلعلىانظر 6له0 .411ةالستطرفقهالرسالةوإ4(،2

ام.9لماعاملبيروتالحلميةالكتبثارليالمقدسيطاهرلابنترتيبهطبعوقد
الأولىالطبعةالكويت،الأقصى،لارفيالجديعيوسصب@اللهعدتحقينطغ

الحجاريالمقيليحمادسموصبنعمروبنئحمدححفرأبوالاقدفطالحا.فو
هأ.322)شةتوفيالكبير"،الصعفاءكتابإصاحب

52النلاطاعلامليرالظرة 3 6 / 1-2 1العبراوا3،8 7 ك@الحفاظاكرةو@ت@2،/
833-483.

ا.لما/2الررفيالفكت

5الري!:@مدى 7/2الكاملاميإمقرباثالاوا@ظر7،، لاعتالااودميزار7،4
5 5 7 هناك.قولهوانظرالسات،بنمحمدعنالثوريرواية(7574)3/



التفردابسنادعللعأتمنرالسناوعلل
-

انحديختأصحابسمغتإفا9أحمد:الإمامقالوالمرجحات.القرائن
فيحديخثدخلأوخطأ،أنهفاعلمفاتدة،أوغريبحديثهذايقولرن:
روىقذكانو)نإما@لهلب@حديثأوالمحذلصمنخطأأؤحديخت،

حديثاتهفاعلمشيء،لاهذايقولون:سمعتهمذاف@وسفيان،شعبة

صحبح
"

أكثرها"السنن9كتابفيوصعتهااتنيئوالأحا@يت"ماود:أبووقال
يقدرلاتمييزهاأنإلاانحدنجت،منشيئاكتبمنكلعندوهيمثاهير،

ولؤغريب،بحديثيحتجلاتهف@ماهير،أتهابها:والفخرالناس،كلع!
@العلمأئمةمنوالثقاتسحيدبنويحىمالكروايةمنكان

ابنالحافظقولمنهاالنقاد،ممارسةفيمتعددةتطبيقبةأمئلةنجدونحن

كانو)نضحيفة،كلهاطرقهأنوالحقالتسبيح:إعلاةحديثفيحجر

وعدمفيه،الفرديةلثدةشاذأثهإلاالحسنشرطمنيقربعئابرابنحديث

0،مقبر.وجهمنوالاهدالمتابع

قسمين:إلىالشد-فيموقعهحسبالتفرد-نقسمأنويمكنا

@لمتقحمؤللطبقاتفيتفرد@لأول:

راويهكانإنامقبولالتفردوهذاالثابعين،كباروطبقةالضحابة،كطبقة

لأسبابجدأواردأمرفهو@التابعينطبقةيخصفيماالاحترازوهذائقة-
التلاقيمنالمحذثبنتمكنمنعدثةفرصنوفرعدمفيحصرهايمكنمتعدثة
هذينفيسيمالاالبلدان،فيالتنقللصعوبةوذلكالمرويات.وتبا@ل

لعصرين.ا

4الكمافي:5(1) أنيستحقثيءيخهلي@انحديختأنالأخيرتالج@لةمنرالمرادا.2

تاتا.صجحألكونهيخثينظر

@7مكنه:أملبلىداودأبي@رمالة(2)

1رو-/2الحير!دالتلخيص(3) الترمذعهالجامعالتسبيح:صلاةفيوانظرلأ.82)9
.(482)و(481)



=

لد@للف@العلل@لجامعدي@

أنسيماولاكيفيته،عناستفهامأالناقدعثديوتدلافبهمافوقوعه

علىزيادةالأسانيدلقلةنظرأيذكر،يكادلاشيءلينهافيماالأحاديتتداخل
حفظأمتهأولىفومنأوالمشهور،الثابتيخالفلمإذافيماهذاقصرها.

عددأ.أو

بينفحكمهالتابعين-يخصفيمامجهولأ-أؤضعيفاالمتفردكانو)د

حيزإلىالردحيزمنالحديثترفعأخرىقرائنتوجدأنإلاالردوهو

القبول.

@لمتلخرف@لطبقاتفي@لتفرد@لثاني:
فنونه،فيوالتبحرفيهالرحلةوادامواالعلملطلبالناسلطأنبعد

للمدارسالأولالغرس@كانتنفوالموقفالطلبفيمتعددةمناهجظهرت
شتاتلئمفيالعظيمجهدهالهافكانبغد،فيماتأتالنيئالحدينية

لهمفوفرتالأصيلة،مصادرهامنتلقيهاعلىوالحرصوجمعها،المرويات
انفردفإفاالمروياتطوتبا@والرواةالمشايخلقاءفرصةالمتعددةالرحلات

سيمالاالناقد،عدالريبةيوقعأمرفلكفإدأمابثيءأحدالطبقاتهذهمن
وسمانوشعبةومالككالزهريأصحابه،يكئرأؤحديثهيجمععمنتفردإذا

هموغبر

فسمين:إلىوعدمهالتقيبدحيثمنالأفرادفسمواالعلماءإننم
الزواةأحدعنالزاويبهينفردماوفوالمطلق:الفردالأول:
فيقيدماجهةإلىنسبيافيهالتفردكانماوفوالشبي:الفرد@لثاني:

الجهة.هذهيحددبوصف

2والمتأخرين!المتقديرسنهجفيودالموازلة77الموقظته"الظر.(1) 4
والذكرقه\/التبصرةوالفرحبتحقيفي،اله@علمألعالمغرفةاسطر(2)

2 8 ك@.-036الظراو@رهةشحمقي،6

1ةوالشراردالتقريببتحقيقي،1لهةالحديهعلمأللادشرفةانظر:(3) 19-
1 2 0

2اليشاودفتح@نحقيقي، 3 9 / ظفرواالحضير،@3يه2العلمية،ط.1
2ني!لأماا 44.



التفردالإسنادعللعأنيمن@ن@@ر@علل
=

هذينبلىحقيقنهافيراجعةفإئهاأخر،أقسامألهأنمنقيلوما

مقدمةفيالمقدسيطاهرابنفكرفقدبيانها،منبدلاولكنالقسمين.

الغرائبهأطرات1
(1)

هي:للتفردأنلاخمسة
صحبحة.وأفرادغرائبا-

الصحابي.عنالتابعينمنجماعةيرويهاأفرادأحاديث-2
شيخه.عنواحدراوفيهاألفاظبزيادةينفردأحاديث-3

فلثفرويمنهمواحدعنأوالصحابقعمنجماعةعناشتهرتمتون-4

الواحد،هذاطريقمنإلابهيعرفلاممنالصحابةمنغيرهعنالمتن

غيره.عليهينابحهولم

روايتهم.منإلاتوجدلابلدأهلبهاينفردومتونأسانيد-5
نف@لين-هووكماالنسبي-التفردإلىتعودالخمسةالأنلاوهذه

مقيدة.جاع@عامتها

و@لمتلخرين:المتقدمينعند@لتفردمدولات

منهمفكلالحديث،بغرابةمرادممفيوالمتأخرونالمتقدموناختلف

يرادالذيالمعنىلمطبةوركوباصدر@فيجاشلمااستفراكابهيريدكان

الاصطلاح.هذامثلإطلاقعند
بالحديثالراويتفردعلىتنصيصهمفيعندهمفالأصلالمتقدمون:أما

يريدونقليلةوأحيانأبه،الروايةاعلالدالمتفر@ذلكاستغرابإلىإشارتهم

دالتفرطلاقب@يريدونماوأكثرالمتابحات،بتلكلاعتداداوعدمقابعاتها،إعلال

إعلال،عبارةالغالبفيفهيفلان،تفردبالحديث:قالواإناتهمف@النسبي،هو

التفرد.ذلكثلحالهاحتمالعدمبل@أوالمنفرد،ذلكوهمإلىو)فارة

الإعلالمقصدهوالقضيةهذهفيمسلكهمعلىالغالبكانولما

إليها،يلتفتونولاالاعتبار،حدعنالساقطةبالمتابعاتيعتدونلاصاروا

(1)53/1.



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

شاركهند@الجملة،فيالمقبولأوالثقةالراويذلكتفردعلىينصونفتراهم

الرواة.منالمخطئيناوالهلكىبعضالحديطلذلكروايتهفي
الإحصاءهوالتفردعلىالتنصيصفيعندهمفالأصلالمتأحروفى:أما

والأصلالمستقرئ،الباحثعلىتيسيرأالمتابعةانتفاءوبيانالغرائب،وذكر
مخالفاأوضعيفأ،المنفردكانإفاإلاعلةيكونلاالتفردانأيضأعندهم

الروايتينبينالجمعمعهايمكنلامخالفةمنمعأوثقهولمن
اعتارغيرمنفقظالمتفردالزاويحالباعتبارالأفرادعلىالحكمأما

فليىإذنالمتقدمين،النقادالأئمةمنهجخلاففهووالمرجحات،للقرالن
تتفاوتبلالضعيف،تفردردآوالئقة،تفردبقبولمطردحكمهناك

وفلكةالتزيهالنقديالمنهجضوءعلىوفهمهماهماتحدي@ويتمأحكامهما،
فييحدثلخللوالثوخوالأماكنالأحوالباخلاتضبطهيختلفالئقةلأن

سمعهماضبطمنتمكنهاثتيئالوساللتو@رلحدمأوللأحا@يث،التلقيكيفية

حتىشيوخه-بعضعنكتبهمابعضفيضياعلحدوثأوشيوخه،بعضمن

الثقاتاحاديثمنالنقادينكرولذا@وألزمهمآصحابهمأثبتمنكانولو

التفردةقيل"القيم:ابنقالفقدبالقليل،لي@ماائمة-كانواولؤخى-
@االمتفرد..فيهخولفوتفردبه...تفردمنفبهيخالفلمتفردنوعان.

د:بالفر@لغريبعلاقة

منفماواحدأ،معنىتخفيوثيقفعلاقةوالفردالغريببينأنشكلا
إلاالغرائبعنصدرهفيجاشمافيهوبثالحديثعلمفيصنفمصنف
فيينحصرلاوهذاكذلك،والعكسالتفرد،عنبكلامخثلهوتجده

التفردليئالروابطعمقيتبينوبهذاالنقاد،أقوالإلىيمتدو)ئماالمصفات،
بينالاختلافنوعأدركواالمتأخرينفإنتقدممماالرغموعلىوالعرابة،

الفردعلىيطلقونهماأكثرفالفرد9حجر:ابنالحافظقالالمصطلحين،

لالمرح.المحدنب@ادلسان(1)
2-1/24ثاوثهأليسشالتهذيب(2) 5.



التنردالإسنادعللأنعاعمنل@سناو:محلل
=

بطلاقحيثمنوهذاالنسبي،الفردعلىيطلقونهماأكثروالغربالمطلق،

فيقولونبمرفون،فلاالمشتق،الفعلاسنعمالهمحيثمنوأماعلبهما،الاسم

نف@وبالاستقراء@فلاناغربأوفلادبهتفردوالنسبي:المطلقفي

السندأوالمن@بهويراديطلقوالغريبالسند،بهويراديطلقالتفردمصطلح

أخرىناحيةومنالتفر@مصطلحمنأعمالغرابةمصطلحفيكونكلاهما،أو
ابةالغرإنحينفيالاصطلاحيالتفردإلامنهيفهملاالتفردإطلاقفإن

لتكونأخر@بألفاظيقرنوقدالتفرد،تحتملفهيمعنى،منأكثرتحتمل
تحديثعلىيحكمماكثيراتخطتةالترمذيفتجدالحديث،علىحكحا

صحيحغريبا
الحديثضعفبهافيرادالكلمةهذهتفردوفدغريب@ماو@احسن"

الغريبفاصطلاحإفنالحليةأ"فينعيموابيحامعععفيالترمذيصنيعوهو

أسهلفيهذاالمتابعات-منالسندطبقاتإحدىتجريدفييتفقانوالفرد
عندالغريبولمصطلحالإسناد.فيالرواةأحدتمرداثباتدالاحتمالات-

عندهمالأمرفليسالمتأخرونأماخطير،نقديمعنىالمحدثينمنالمتقدمين
أيعنمجردمحضإحصاليمقصدعلىمعناهايقصرونيكاثونفهمكذلك،
منولي@الفن،لطاثفمنعندهمهوالغرابةببيانفالاشتغالنقدي،معنى

ومهماتهأصوله

@لغريبت@لحديثمظك
صربحمومامنهاالغريبالحديثفيألفتخاصةكتبهاك

الصريحكبرأماوغيرهما.للدارقطنيمالالاغرائبو"والأفراد،كالغرائب
وءكيرطلأولياط)تينوالبزاروالمسندالصغير!والأوسطا9المعجمينفمئل

بيانه.سبقكما

فكتبالغرائب،منأخصفالفوائدالفوائد:كتبأيضأمظانهومن

بجمعأصلافتعنىالغراثكتبأماوحدهم،مصنفيهاغراثتجمعالفوائد

هذهمنوكثيرضهير.مكثرحافظإمامعنراوبهتفرد-أيأغرب-ما

)غريما.المحتشيناللسانانطر.(2).37النظر":لنزمة(1)



=

@للفالائد@لعلل@لجامعفي.

وذلكالمتفرد،فلكلطبقةالتاليةالطبقاتفيلتهرأنتلبثلاالغراثب

علىالرواةمنكثيريحرصالذيالإمامذلثطريقمنمرويةكونهابسبب

فيأوجامعهابلدفيعرائبفهيالفواندبخلافعميرويماكلجمع
الغرالبسائرغرابةعنطبقتهافيمنأخرةفغرابتهاتقدم،كماعصره

الترمذي:فقالأنلا،إلىالغريبالحديثأهلقسمالغريب:أنلا
واحدوجهمنإلايروىلاغريبأيكونحديثربا-

حديئه.منإلابعرتلابالحديتيحدتالأنمةمنرجل@رب-2

إفاتصحاتمادالحديث،فيتكونبزياثةيسنغربإئماحديثورب-3
حفظه.علىيعتمدممنالزيادةكانت

الإسنادلحاليستغرب@)تماكثيرفأوجهمنيروىحديثصرب-4

منهاأنلاإلىالغريبالحاكموفضل
(4)

ة

الصحبح.غرائبا-
الثيوخ.غراثب-2
المتود.غراثب-3

النقادللأئمةأحكامأالحديثعلممصنفاتفيالباحثونيجدماوكثيرأ

أوغريب(،حديث)هذامثلا:فيقالبالغرابةالأحاثيثعلىفيهايحكمون
غرابةبوجودتوحيالتيالعباراتمنوغيرهافلان(،إلافلانعنيروهالم

)غريب(.هدلسارةانظر(1)
1الرمذعهعللدضرحفيرجبابنالحالظعلق(2) 3 / 6وعترط.14-514 2 7 /2-

6 2 ر@منالايروىلاالحدبتبكودأنةإفقالالرعهداعلىمسامط.9

لااد@ال!فلكيكونأنأحدمما:نوعان.الحقيقةليوممابمنالين،صتلهنمواحد

أيضا.الحديتدلدإلالهيروى

لمالتنهنالكنكئيرفأحا@يثبهيروىشهورأالإساديكونأنالئاني.والنوع
الإشادا.بهداإلاروالةتصح

6/2الصغبر!الحلل"أدطر(3) 51-2 53.

9مما-الحديشا:علومدمعرفةا@طر:)ى 43-31واالعلصية@6 حزم.الندارط.1



التفردالإسنادعللأنواعمنر@مسناومحلل
=

الغربلأنةلالضعفالحدي@ذلكعلىالحكميلزملاوهذاالإسنا@في

صخماعلىصاثقوالغريب"الذهبي.قالوغير@الصحيحعلىينطوي
ويكونمتنأ،أوإسنادأالراويبهانفردلمايكونوالتفرديصح،لمماوعلى

معين.01ميخعنبهتفردلما

نصالحفاظبحضنجدإنامتعجل:يقولفقدقدماهالذيهذاوبعد

المتفرد.الراويلذلكمتابعاتنجدئمما،بحديطفلانتفردعلى

احتمالات:دوهاهناقائلأ:سلامةخلفمحمدعهأحابالقولهذا

تركوها،ولكنهمالمتابعات،تلكعلىوقمواأتهمأظهرها:وهواولها-

وثانيها:العدم..حكمفيفعدوهاوهائهاوشدةلسقوطهاإليها.يلتقواولم

أو@يكتبوهالمفهمعندهمفليستبدونه،أومنهمبتعمدإمافاتتهمأثها
أومعاصريهممنعندهم،المتروكينروايةمنكونهاببأصلايسمعوها

لحاجاتالمتروكب@بعضعنأحيانأيكتبرنوالأئمةشيوخهم،طبقةمن

فيبرواياتهمينتفعلاالذيىومممنهم،كثيرعنالكتابةويتركونالنقد،
بسرقةإماعصرهمبعدافتريتأوؤجدتأنهاةوئالثهاالنقدية.الدراسات

عصرهمبعدوجدتأوتزوير،أوإدخال،أوتلقينأومتعمد،تركبأو
فإنولهذامخطئ،روايةمنخطأبسبببلتعمد،غيرمنولكنكذلك،

استدراكهبكونلاأنينبغيالمتابعاتهذامئلعليهميستدركأنأرادمن

فوقفإتهمالحفظ،فيالقصورأوالتفتيشفيبالتقصيربوصفهممشعرأ

فليحلمالعلم؟بكلمحيطبنولاالخطأمنمحصومينيكونوالمو)ننلك،
فيقويااحتمالاالتفردفلكعلىتنصبصهميجعلأنينسغيوأيضأذلك،
صلاحيتهامنيمنعهابماتعليلهاأوالمسندركة،الروايةتلكسفوط

كلفيوالقرائنالاحتمالاتكلدراسةمنبدلاوحينئذبها،للاستشهاد

.43ةلموقظقها@(1)

)القمرلأهالمحتفيندلاد(2)



=

@لفالالد@لعللفي@لجامع

للتفرد:مثال

هريرة:أبيعنأبيهعنالرحلنعبدبنالعلاءحديث@

تصوموا".فلاشعبانانتصف@ا@ذاقال:@فهاللهرسؤلأن

والدارميوأح@دشيبةأبيوابنالرزاقعبدأخرجه
ويلطحاواليلنساوالترمذيواحهمابنواودداوأبو

نعيموأبونيلطبراواحبانبنوالدينوريوالحقيليوا
الطريق.هذهمنجميعهموالخطيبوالبيهقي

ومم،ربساصدوقالمدني:الحرقييعقوبب@الرح@ىعندلنالحلاءشلأبوهو(1)
مأ.ا38)لسةنوفي

5/2الالتقاقلأا@طر: 5الكماال@5/تهنيبوإ4،7 26-5 2 التقريب@وإمه،ا66)7
(5247).

الحرقةمولىالمدغي،الحهنييحقو@سالرحمنعدئو(2)
تتة."

4اسظر

0

@

5/0النققه 81-0 4/4الكال،تهذببوإ9،1 9 و@التقىلبه)5893(،2

.(1119)مصنمهفىلك@.(5732)مصممهلي(3)
من@2/244.ني(5)
املهربنالمصلسالرحسعدبنافهعندئحئدأبوالأعلام،أحدإلإسام،الحافظيلا(

مأ.255)سنةوتوليمه،ا81)سنةولدالس@رقدي،الدارستئمالتميمي

انطر
2 4/1الكصا@هول@هليب3،مملأ/8إثقاشا4 8 البلاماأعلامو@سير)ا+3(،9

.(1741)و(1740)ستهفيرالحليت
.(1561)سننهفى(8).(2337)سهفي(7)
.(738)حامحهفي(9)

2لاالكرى!الالننفي(01) الرسالة.5(2923)والعلمية@(91
2/8الانر!ساليدهرحبر(11) .(3243)الحلمبةط.وفي2
3البهبر"الضعفاء"في(12) 5 4 2المجالسة!"في(13).3/ 9 1 / 6(2654).

.(3591)و(3589)صحيحهلحي(41)

1/33أصهاتلتاردحا(للاالطعتيئ.كتالملأ(63)هالأوسط@في(15)

.2"4/9الكبرمحهالسنن"في(17)

4بغدادادتاريخفي(18) 8 8/5الغربطودي8/ 82.



التفردالإسنادعللأنواعمنا@سناو:محلل
-

بنالعلاءغيرالحديثهذاروىأحدأنعلملا"النسائي:قال

.@الرحمنعد

إلانعرفهلاصحيح،حسنحديثهريرة:أبيحديث"الترمذي:وقال

اللفظا.هذاعلىالوجههذامن

المقدسيطاهربنالفضلأبوالحافظواورده
(1)

الغراثأطراف"في

دإالأفروا

الرحمن:عبدبنالعلاءحديطمنالحفاظأنكرهوقد

به.يحذثلامهديابنيحني.الرحمن-عبدكان"أبو@اود:فقال

شعبانيصلكان@تالتبيئأنعندهكانلأثهقال:لم؟لأحمد:قلت

لموخلافه،عنديهذاولي@"وقال:خلافط@التبيعنوقالبرمضان،
أبيمهعنالعلاء،غيربهيجئ

هذا"إلاحديئلأمنينكرلاثقةالعلاءأحمد:أالاماموقال

وكانبه،يحدثنيفلنمعنةمهديابنداسألت:(6)المروفيئروايةفيوقال

"محطالئبيئعنرويتائتيئالأحاديثخلاتهذاالله:عبدأبوقالثئميتوقاه.

أحمدبنعليبرطامرئحثدسالمضلأبوالرحالالجوالالحالطالامام

أ.@.7)@سةترفيلأفرأد!،اأطراف"مصنماتهمني،المقد@

1:"الامحمتاريخ@انظر. 6 11/9،2الاملاميالغربثاروط.مأ507)رفيات9

19/3طافيأعلامويير 6 3و1 .4/14الجر!ر@6،4

2 1 8 / 5(9

وقيل.الحنربمهديبنالرححنعندسحيدألرالمجودالاقدالحافظالامامفو
مأ.االماوتوليمأ،ا35)ةرلد@اللؤلؤي،البصري3مولالأزسيا

2ولسعد!ابنطقات@ان@. 9/1البلاطأعلامواليير6+،/1العبر!و@1،8 92.

@2/14الرايتهدنصب(5)(2337)عف@اود!أليلفن

ب@أحمدمعا@المرولبالحجعئحئدسبنأحمدلكرألوالقدوةالأسم

مأ.275)وتوفيالتين،حدودفيولدخبل،

7الحنابلتهدطبقتانظر. 2/6والالعر"كلاا،/13ابىطأعلامسيروإ1،،/

المروفي.برواية(27لهالرجالاومعردةالحلل"



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

أيضأمعينابنواستنكره

السخاويوزعم
عنروايةفيمتابعألةوأنلهبتفردلمالعلاءأن(2)

الطبرانيروىفقذأبيه،
(3)

نافع،بنمحمدبنأحمد@احذثناقائلأ:الحديث
عنأبيه،عنابي،قال:المنكدري،اللهعبدبناللهعبيدأخبرناقال:

قالقال:هريرفأبيعنالحرفييعقوببنالرحالنعبدعنجد@

فافطروا".شعبكاتصف@ذالجب:!اللهرسول
ابنهإلاالمنكدربنئحئدعنانحديخطهذايروالنمعفبه:الطبرانيقال
ا@ه.عدابنه:بهتفردالمنكدر،

عضديئدأنعنفضلاللاستهاد،يصلحلاالحدبثهذاأنوالحق

الطبرانيشيخمنبدعأةوال@جاهيلبالضعفاءمسلسلهوإذالعلاء،رواية
لماالاعتداللاميزانفيالذهجيأورثهنافعبنمحمدبنأحمدوفو:

()
وقال:

يزد@لمقالكذااتهموه.وقال:مرةالجوزيابنذكرهذا؟مقأدريلا9

عن"العقيلي:فيهقال@الحديثبهذاالمتفردالمنكدر-بناللهوعبد
"عليهبتابمولاأله،

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

2لأوطار@4/انيلو@لهلأ،2/2"اللامسلاصظر.إ 1/2"الردالياالفتحو"6،0 07.

عوانة.وأبوعساكروابنحزموابنحانرابنالنرمذيوصححه
03)حان@ابنصحيحوه3(،7يلاالكبير،الحامع@انطر. ودال@قاعد)2953(،و(59

2الرلالي!المغو"3،5الحسنته. 0 5 / يقصلامؤلاءتصحيحينأترل.ولكن1،0
معين،وابنمهدي،ا@نوالنقد.الإعلالأساطينمننلاتةامتمكاررحه@يعمدة
حل.وابن
3الحنقا.دالمقاصدفي 5.

فيالخال@وعزاهالعليفط.(1936)والحديتط.ا(ط7)لالأوسطالي
3سقاعدمه. الخلايخت!."فيالبيهقي@لى5

الطبراجمد
9

ي
الحريإ."الحديظ.ط

واللسان)57(،التيش@الكفوانطر:.(4)ووالضحماءايرونحى
.1/34النريحقاولتنريه)087(،الميزا@ه

3الكيرالالضمفاء 0 3 /2.



دالتفرابسنادعللأنواعمنناو:ريال@محلل

-

لامرة:وقالمنكربخبروأتىجهالة،فيهالذهبي:وقال

@يحرت

فيهقالغيره-أبيهعنالحديطهذايرولنماتذفيمحمد-بنوالمنكدر

يكقلنمالخطأ،كئيروكانانحديصيقيملاصالحارجلاكان"حاتم:أبو
@لي@مرة:وقال@ضج@"النسائي:وشالأسطالحديثبالحافظ

بالقويإ
()

العباثةقطعته@حبان:ابنوقال"بقوييى@زرعة:أبووقال

لهأصللااثذقيبالثيءيأتيفكانالإتقان،فيوالتعاهدالحفظمراعاةعن

"لبندفيهالذهبي:وقالتوهما"أبيهعن

أوهاممنجزمافهوللاعتبار،صالحغيرالاهدأنتبينوبهذا
عنالرحلن،عبدبنالعلاءأفرادمنالحديثويبقىمحمد.بنالمنكدر

أبيه.

العملفيثتمانحديثهذاصحةفيالحلماء)واختلفرجب:ابنقال

2/5الاعتالهد@يران(1) 0 .2/69والمترركي@االضعماءالليوان(2)لما.627)8

8/4"يلوالتحدالجرح"(3) 6 5.)681،(

4/1لاعتدالاادبراديك@ 9 .(57لاوالمتروكود،لصعفاءل@م@@لمه(..3)1

1ال@4/لاعدااالبزاد@6@ 9 .@ول.3@1

للىرعلىفبقوياللي@عبارفلىلرقثسةأرالحلمأملبعضثكرفانمة.

1/2اتنكيل!ليإال@عل@يقالبالقويإ، النسانيأنالكوتريرعمعلىتحقيا-32
ولربالقوبليىالساتي.عبرةلقوي-الىالصباح:بنالحنفيقال

بقريلي@فكلمة.لالحرلضعار@علىولاالأمادعلىيخفىأراهلافرقالج@رتين

اللوجةذمى@ي@ابالقويلي@وكلسةمطلقأ،الضحفتتلمدادمطلقآالقوةتنفي

اتوياءحماعةفيالكلمةهنهقالفقدالفرق،هنايراعيوالانيالقوفصالكا@لة

فيحجرابنتجينالغسيل،سسيلمانبرالرحمنوعبدلافعبنربهعدفيهم
اثثابرصدرحةيرلاألهمابنلثالمقصودادالفتحضدمةمننرححتهما

عما...!.اقرأ

5ةالاربلحمديفيحجرابنوقال بالقوي-لي@الشاني.قوللقللحد-65
مينا.تييئلمذا

.(5651)شش@لكاالا(8@.24-23وللمجروحين،ا)7(،



=
@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

حبان،وابنالترمذي،منفم:واحد،غيرفصححهتصحيحهفأمابه:

هؤلاءمنأكبرهومنفيهوتكلمالبر.عبدوابروالطحاويوالحاكم،

والإماممهدي،بنالرحمنعبدمنفم:منكر،حديثفووقالوا:وأعلم.
حديثأالعلاءيرو@المأحمد:لإماماوقاللأثرم،واالرازي،زرعةوأبوأحمد،

"،يومبنلوبومبصومرمضانتقنهوالا9بحديق:أحمدالإماموردهأنكر@نه

"يومينمنبأكثرالتقدمجوازمفهومهفان

عنسعد،بنالليثعنسعيد،بنقتيبةحديث@خر:مئال@

بنمعاذعنواثلةبنعامرالطفيلأبيعنحبيبأبيبنيزيد

الشمسزيغقبلارتحلإذاتبوكغزوةفيكانع@تالنبيأن:(4)جبل
ارتحلو)ذاجميعأ،فيصليهماالعصرإلىيجمعهاأنإلىالظهرأخر
جميعأوالعصرالظهروصلىالظهر،إلىالعصرعخلالشمسزيغلعد
معيصليهاحتىالمغربأخرالمغربقنلارتحلإذاوكانسار.ثم

المغرب.معفصلاهاالعشاءعجلالمغرببعدارتحلداذاالعشاء،

(3)

1المحارسلأ"لللانف 2ةاللهعوضطارقاثيرطجة5،1 44.

ولديرسل،وكانفقهئقةالمصري.3مولاالأزدي،حيبألييزيدسرجاء،أبر
امأ2لهسنةوتوفيمأ،ه")سنةصغد

8/1الكمماول@تهبةانطر 1 8،(7 يبهوالايقر6/3،1النبلاء،أعلامو@مير7(،5
(7701).

الضحابتيمنتمناخروئرالليني،واتلةلنعاصالطميم،ألوالضحاينئو
امأ.10)سةتوفي

2/0الضحابقهدمححمانظر: 2الضحالقهأسماءتجريدو@2،1 8 9 / "3(،للاه1
1/1والالحبر! 18.

وئرأسلمالحزرجي؟الأنصال@أوسبنعمروسجلبنمعادالجليلالضحاببئ
اهأ.ل@سنةرتوفيسق@عرةنمانيابن

2/2الضحالقهالمعجمالظرة 1العابقهاسدو"2،1 87 / ه/الاصابقهو")0694(،5
1 5 4(8037)



التفردالإسنادعللأنواعمنو:ن@@ر@محلل
-

إسحاقبوواجادبنوالترمذيواثاودوأبوأحمدرواه

لخطيبوالبيهقيواكملحاوارفطنيلداوالمزكياهيمإبرا

هذا.قتيبةطريقمنكلهموالذهبي

الحديث-أيعليه-قتيبة:اقالالصحةظاهرهالحديخثهذا@قول:

بنويحىحنبل،بنأحمدالحديث:هداعنيكتبواالحفاظ،منسبعةعلامة

سبعة،عدحنىخثيمةوأبوسيبة،أبيبنلكروأبووالحميدي،معين،

الأفراد"منفردلكنهالشيخين،شرطعلىإسادوهذا@الملقن:ابنوقال
(12)

فلث.علىالحفاطونصالليث،عنقتيبفبهتفردهذاحديثناأنغير

وحده!.قتيبةإلاانحديخثهذايرولنمداودةأبوفال

لاقتية،لهتفزدغريب،حسنحديثمعاذحديثالترمذي:إوقال

2م@ه@يا( 4 1 / .(1220)شهفي(2).5

.(9351)و(41هل@صحيحهفيللأ.(455)و(535)لالحامع،في(3

ثيه(
لى("زيهاتل@ا@

لتارفظيئ،البعداسيمهديبرأحمدعمرسسعليالحن،ألوالحاف@الإمام(6
فيولدوعيرهما،النوصقهالأحادبتفيالراردةولالعلللسى"ل@كت@مؤلفاتهس
@أ.385)سةوتوليط،306)مة

@انظر.
4النبلاطأعلامير 4 9 / 1 4و6 1الإشلاما:تاريخ1و5،7 0 ياترد1

.4/413لأعلام!ا1رسأ،385)

1/3سهثيوالحديت 9 3و2 الرسالةط.(6541)و(41ولللأالعلميةط93
1انحدغت.علرملمغرفةفي(7 ابنثار@(293)و(291)والعلحيةطو.9121

."..@الاش@ضادومرتفات،أنمةرواتهحديتدمناوقال:حزم

1الكبرىالالننلي(8 6 3 /3.

4بغداثه@تاريخلي(9 6 6 / 1 14/4الغربطوفي2 8 مر3س-2و2

اللينشسىعنماربنأحمدئختدساللهعندأبوالمحقتىالححصةالمزرخالحافطا("

لدوالفا@!،تذكرةوالنلاه!،أعلاموالسيرالاضه@،@اريخ@ؤلماته.منالدهبي

هأ.748)لةوترفيهأ،673)سة

5/3لأعلام!او"3،1،/6لدمبهاوالضدراتكا،ا/4نابئا@الهر@ظر.ا 26.

.11/21ابخلاءاعلاملحسير(فيوالحديث

11)"
1لاتجلجالناابنصحيح 4/5السير،دالدر(12).(9، 61.



-

يللطالد@لعللفي@لجامع

غيرمااالليثعنرواهأحدانعرت

يزيد"،عنليث،عنسعيد،بنقتيةبهتفرد"البيهقي:وقال

الطفيلأبيعنحبب،أبيبنيزيدحديخطيرولنم"الخطيب:وقال
قنيبقا.يخرالليث:عنأحذ

قتي@قاسوىالبثعنأحدرواةماالذهبي:إوقال

ومتناةسنداقيةعلىالحديثهناانكروقد

أبيعنالزبير،أبيروايةهيالمحفوظةفالروابةالسند:فياما
قتيبفإلابهيحدثلم9:(3)يون@بنسعيدأبوقالمعاذ.عنالطفيل،

1(4)الزبيرأبوةحبيبأبيبنيزيدموضع@)نغلط،إنهةويقال

عنالطفيل،أبيعنالزبير،أبيعنرووهأنفسنمانيةعلىوففتوفد
وهم:سعاذ
الرزاقوعبدالمئافعيئطريقه:ومنأن@بنمالكا-

لنساواودثابوواومسلمرميلداواوأحمد
لي

(5)

(6)

(7)

9)

(13)

11/2النلا@هأعلاملشر(2).(554)عقبالكيراالجامع"في 2

علىا،عدبريرن@الاماملنأحمدبىالرحلننجدسجدألوالصتقنالحافظالاصام
وتولىمأ،281)سنةولدمصرا،علاءتاريخك@اصاح@المصري،الصدفي

مأ.347)شة
ص

5ولس@الأنط9انظر. 51/5اللاعاأعلاموالصير3،8 ."الإنمحمتاريخو"7،8

3 8 .(5347)ويخت1

ائةالاصدوتالمكي.الأسديالقرشيتدرسبنضنلملنشحتدالرليرأبومو
0الكمالهتهذيب"ا@ظر.امأ28)شةتومييدفى، 3 / اعحموالسير6(،931)65 5/03البلاعه 3و8 16)ودالتقريبه8،6 29).

2الالير"ميالدهبينقله 3 / 11.

الزهر@مصصأبيبرواية(3)ملاواللنيلرواية(383)طهصمي
.(4399)مصنفهفي)مأبتحممي(365)و(136)ملهلحي

2مشلهفي 37 .(5231)شةلحي(01)/

6صحيحهمي 0 .(1206)سهفي(12).(10)(706)7/

1/2لالمحنى،لي 5وللاالحلميةط.(5631)لهلالبهرىا،و@ي8،5 الرعالة.ط.(71



دالتفرالإسنادعللىعأنيمنرالسناو:

=

حبانبنواشيوالالطحاويواخزيمةوابن
(4)

لبيهقيوانيالطروا
قرة

(7)
(10)وأحمدالطيالسيثاودأبيعندخالد"8(:بن

ويلطحاواخزيمةلنوارلبزاواومسلم
(14)

نيلطبراواحبانبنوالثاشيوا

الطبرانيعتد:(18)@لحلرثبنعمرو

1و(9الملأصحيحهفي 7 لتحقيقي.(3.
1/1الانار،سالي@نرحثي 6 0

.@932@الملمية.@ولي

(1595)صجحهفي(4)(1340)م@دهفي

.(102)/20لالكمير"في

5/2النرظالرلاثلوديك@261،البهرىادال@نفي لهالمحرفقه،وفيأ3،6

الوعيط.(9661)والعلميةط.(6321)
لمرظ.بل@الطالسي!ثاودأسيمى@مدالمطبوعنيتصحف

ترفيضابط،ئقةالصري.السدوسيخالدلنقرةئحمد،أبوويقال:خالدأبو
.(5154)منة

:"الإسحمت@يحو"9،6وك@59ابخلاطأعحموسيرك@952،لألسبل@الظر:

5 7 اط54)ولبات6

2ملهفي(10)(56لهمحهفي 2 9 /5.

2/5صحيحهفي( .(2637)الزخرا@الحرفي(21)(53)(607)21

تجحقيقي.(96للاصجحهفي(
1/1المحانياالشرحفي( 6 .@933@العلمية.@وفي0

(1338)م@همي(

)19،1(.صحيحهلي(

.(108)/20دالكبير،في(

المصري،الأنصارييحقو@بنالحارتبنعمروأيةألوالثتالحامظالعلامة(
وينلهأ،19)سةولدوممتيها،الصريةالديرعا@

هأ،93)وفيل:هأ،92)"

سأ.ا47)سنةوتوفي

3الكسا@اشهديبانظرة 9 9 / 3النبلاطأعحمرلصيرثأ،930)04وا5 4 9 /،6

.5/76ولالأعحها

.(104)/20لالبهير"في(



-

لد@الفمالعلل@لجامعفي@

والبزارحميدبنوعبدأحمدالإمامعتد:(1)سدبنهثم
لبيهقيوانيالطبرواش@لثاوا

وابنالرزاقعبدأخرجه:طريقهوصسعيد@لثو@ي:بنسمين

وأبولطبرانيواجهمابنواوأحمدشببةأبي
نعيم

خيئمةابو
(14)

والبزارلمم@عندمعاوية:بنزمير
نيلطبراوا

بنيسرلىويقاللهص،أبيطمولى@القرني،المدنيسعدلننامعادأئرفر
مخزوم

"

سأ.ا60)سنةتوثيلالتنغ،@رميأومام،لةصدوق،

7/4الكماله@تهنيبانطر: 0 4و2 0 ك@443،اللاطأعلامسيرو@)2717(،3
(72للالنقريص@اوه

2مسم@5/في 33.

ةمصماتهمنلصر،بنحصيدبنعدشحتدأبرالحوال،الححة،الحال@الإمام

5/2الكمالهتهديب@ةانطرهأ.249)سنةتولحيردالتمسير،،البهير!،الالسسد 2

12/2اللاعهآعلامودير4(،1)ها 3 5
2و 13لإشلام!:اتاريخو@3،6 ياتو4

.(122)صدهسالشخ@لي

ا@+9@مشدهبر@ه@.@2639@الزخراالحرليإ

.(103)/20دالكبير،لحي

6الكرعاال@ليا 2 / ط(9716)والحلميةط(6331)لهالمعرلحقه،1رلي11
لوعي.ا

5)مصنفهفي(9).(4398)مصممهلي

5/2ير@سده 3 0

2و ا@.07.@شهفيا@ا@.36

م@.ولالحليق@ميا(13)(101)/20الك@ير""في

ولد@سةالكوفى؟الجعفي،مماويقيبنزمرخيئةأبوالمحو@الامامالحالط
مه.ا)ممامنةونوفيمما،95)

@النبلا@أعلامويمير2(،00فىك@83الكسا@هود@هدب2/9،5لأنساسهداةاسظر

8/1 8 1و1 84.

2/5صحيحهلي (2638)الزخار!الحرأفي(61).(52)(670)21

.(105)الكير"02/لي!



دالتمرابسنادعللأنواعمنناو:ريال@محلل

-

الطبرانيعندوروايته:(1)سو،بن@شعث-7
الطبرانيكما@خرجها:(3)أنبةأ@ىبنزيد-8

بنيزيدعنالليثعنالحديثهذاروايتهفيقتيبةخالففقد@مول:

الزواة.هؤلاءحيبأبي
سعد،بنهثامعنعنفالحديثأصحابهروىدقذسعدبنالليثأما

وهم:به.معاتعنالطفيل،أبيعنالزبير،أبيعن

الطبرانيعتد:()صالحبن@عبد@ا-
والبيهقيثاودابيعد:(7)يزيد@لرمليبنخالدبنيزيد-2

و@مال:النواست،صاحصذويقالالكوفي،الحرالكنلى،موارسأشحت(1)
هأ.ا36)شةتوفيصعيف،لأترم:ا

4الالأنساسهانظر" 63 1اللهوالمنوات)425(،التقريبهاو@1،/ 9 3 /1.

ا@.06@/20الالبهيرأفي

العنري،الرهاوي،الحرري،أيخسةبيبن(زيدأصاضيأبوالثبت،الحافطالاسام
وفيل.امه،25)سنةتوفيللعلم،راويةلقيها،تقفكادسعد.ابىرقال

6/3@التقافةانظر ."الاشحمو@ت@يح@9وهه/6النبلاعهأعلامسجرو"1،5

ا@كببر"في

2

/ 2 0 1"107)
المصري:مولاممالخهي،ئنملمبنئحتدسصالحبنالهنجدعالح،ابو

مأ.223)سةتوفيغفلففيوكانتالغلط،كثيرصدوف

01/50،4اللاءاعلامو@سير(2(،33لا1كلأ/4الكماللهلتهذيبالطر:

يع@33(النقرببهو"

2البهير"في 01/(3

ويخل.مأ،232)سنةتوفيعالدنقفالرملي.يزيدبنحالدبندينخالدبوئو(
9/2تقاشها"نطر.امأ.)كثاوقيلهأ،)ك@2 8/121لهلكماايبةول@7،6

.(7708)لنقرباو"5(،7)كلا

.(1208)شهفي

1الكرمحهلالننير 6 2 /3.



-

ال@لف@ائدالعللالجامعفي

المفضلمعسعدبنالليثقىنآنهإلا
(1)

فضالةبن

محالة،لاسعيدبنقتيبةإلىانحديثهذا@شادفي!الحمليتجهوهكذا

المكي.الزبيرأبيموضعحببأبيبنيزيدإبدالفي
الحديطروىمنفكلافمنن:واما

(3)
أبيعنالزبير،أبيطريقمن

فيالتقديملجمعتعرضغيرمنالجمعمطلقذكرثماف@معاذ.عنالطميل،
سعيد.بنقتيبةروايةفيإلاالحديث،طرقمنشيء

للفظمقاربألفظهاوقعفقذالانفة-الرملي-خالدبنيزيدروايةوأما

وله"حجر:ابنالحافظقالالروايق@هذهأعلواالحفاظأنإلاقتيبة،حديث
سعد،بنهامروايةمنثاودأبوأخرجهاجبل،بنمعاذعنأخرىطريق

منالحفاظخالفهوقذفيميمختلفوهامالطفيل،أبيع@الزبير،أبيعن

ايذكروفلنموغيرهم.خالد،بنوقرةوالثوري،كمالك،الزبيربياأصحاب

@االتقديمجمعروايتهمفي

أبيعنحبيب،أبيبنيزيدعنالليت،وحديث"الترمذي:وقال
منمعاذحديطالعلمأهلعدوالمحروفغريب.حديخطمعاذةعنالطفيل،
غزوةفيجمععح@التبيأنمعاذ:عنالطفيل،أبيعنالزبير،أبيحديث

وسفيانخالدبنقرةرواةوالحشاء،المغربوبينوالعصر،الظهربينتبرك
وإنما9الببهفي:وفاللماالمكيالزبيرأبيعنواحد،وغبرومالكالثوري

(2)

(3)

(5)

فاصل،تقضالمصري:القتبانيعدبرلحصالةلنالمفضلالقاضي،محاويةأئرفو
هأ.ا82)وقل.هأا81)منةرترفيهأ،ا"7)ولد@سةعالد،

7/2الكير"دالارلخانطر. 8 602-7/502الكمالهتهنيب1و)3771(،2

ل@التقربسه1و)6476(،

وفوسعد!بنالليثعنفضالة،بنالمفضللاود.إأبيطريقمناليهقيعدوقع
لتحفةوانظر:ثاود"،بىلسنن(صالمطوعليكتاسحلهبنلرالليثةلهعيحطأ

01)8/87لأشرا@اا 3 21).

الساسقة.التحريحانطر.
@

7الارلمجاقح 5 3 / .(1112)عقص2

.(554)عقبالكير،@الحامع



دالتفرالإسنادعللعأنيمنر@سناو:محلل

-

أبيروايةفأماالطفيل،أبيعنحبيب،أبيبنيزيدروايةهذامنأنكروا
صحيحقامحفوظةفهيالطفيلأبيعنالزلير

جداإمنكربلفظوأتىالإسناد،فيغلطالذهبي:إوقال

"حديث@منجدامنكردموالخف:وقال

@المذافقال:ممتع،فصلفيالحديخثعلةبيانفيانحاكمأفاضوقذ

بها،نعللهعلةلهنعرفلاوالمننالإسنادشاذوهوثقات،أئمةرواتهحديث

بهلعللناالطفيلأبيعنالزبير،أبيعنالليت،عتدالحديثكانولؤ

لنمفلمابم@لعللناالزبيرأبيعنحبيب،أبيبنيزيدعتدكانولوالحديخث،
أبيبنليزيدلجدفلنمنظرنانئممعلأ،يكؤنأنعنخرجالعلتينلهنجد

أحدعتدالسياقةبهذهافمتنهذاوجدناولارواية،الطفيلأبيعنحبيب،

أبيعنجبلبنمعاذعنرواةممنأحدعندولاالطفيل،أبيأصحابمن
شاذأانحديثفقلنا:الطمل،

أصبهلمسعد-بنالليثعنحديثاقتيبةعنكتبت9حاتم:أبووقال

عنمعاذ،عنالطفيل،أبيعنب،أبيبنيزيدعن@الليثعنلمصر

حديخثمنأعرفهلا"قال:ثم"الصلاتينبينفجمعسفرفيكاناثهيث@تالتبيئ

حديثإفيحديثلهدخلأئهعندي:والذييزيد،

عليه،أدخليبدوفيماقتيبةحديثأنالرئيسةالحديثهذاوعلة@قول:

منمعسعيد:بنلقتيبة@اقلتقال:أئهالبخاريطريقمنالحاكمأخرجفقد

قال:الطفيل؟،أبيعنحبيب،أبيبنيزيدحديثسعدبنالليثعنكتت

يدخلالمدائنيخالدوكان"البخاري:قال"،المدانيخالدمعكتبته

يعنيحديثه-جدأسمنكرالوهوالخطيب:وقالال@الثيوحعلىالأحاديق

(6)

د@(2)ك@361.الكبرىالالى
كا./11ابخلاطأعلامير

12/4نداثه@تارلح1 6 .4لهه/14الغربط.ونن7

1الخديشهعلرمسرفةانظر: 2 0
حزم.ابنثار@(291)وعقبالحلميةط.0

.(245)انحدبشاسكلل

1الحديتى:علومدسرفةانظر: 21 2 حزم.النلارط.(259)والعلمية،.@1



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

فالثهمعه،قتيبةوسمعهالليث،علىأدخلهالمدائنيخالدأأنويرونقتيبة-

ةجدامنكربلفظوأتىالإسناد،فيغلطقدفبكون"الذهي:وفاللاأعلم

أعلم،فاللهمعه،قتيبةوسمعهالليث،علىأدخلهالمدائني،خالداأنيرون
يسمع،لمماويرويالتلقين،يقبلكانالليثأنإلىيؤثيالتقريرهذافلت:
وكانقتيبة،منفيهوقعتالغفلةائماد@تثبتأ،حجةكانبلكذلك!كانوما

واحد"حديطفيالخطألهفيغتفرألفمائةمننحواروىقدصدق،سيخ

انسيجدالبخاريكلامفيالناظربلالبتة،تقريرهذافيلي@@قول:
والذيالليث،علىولي@سعيد،بنقتيبةكتفيالحديثهذاأدخلخالدأ
معروفالليثأنمعقنيبة-إلاالليتعنيروهلمأحدأانذلكعلىيدل

هذايفتعلخالدوكانحديئ@يجمعالذيفالرواةأحدوهرالتلامبذ،بكثرة

أبوعنهقالولذاوالداني،للقاصيوبانأمرهافتضححتىالائنالفعل
وأبيمريم،أبيابنكتبفيويضعهاالأحاديث،يفتعلكان)كذابحاتم:
"فعلهمنأتهيتوهمصالحأبيعلىأنكرتالتيالأحاديثوهذهصالح،

سعدبنالليثاحاديثجعلانهتلاعبهومنبالأحا@يث،يتلاعبهذاوكان

الزهريعنكانتو)فاسالمأ،أدخلعمر،ابنعنالزهري،عنكانتإذا
وخصومك.خالذياتلتقياللهعدةأقولعروةأدخلعائثة،عن

الحديثهذافيمقالاتخمسعلىفتحصلنا9ا@لقن:ابنقال

الترمذي.قالهغريب،حسنأته
والبيهقي.حبانابنقالهصحيح،محفو@أتهثانيها:
داود.ابوقالهشكرأتهئالثها:

12/4بغماله@تاريخالطر:(1) 6 طوفي6

2النلاء!علاملسير((2) 3 / 1 1-24.

3/3يل!والتحدالحرح"(3) 5 0(1605).

1العقيلي!ضحماء5ا@ظرة(3 3 /2.

14/4لغربا 84.



دالتفرالإسنادعللعأتمنكن@ر@ال@محلل

=

حزم.ابنقالهمنقطعأنهرابعها:

الحاكم.قاله@وضوع،ئهاخاممها:
9فيمعاذعنالطفيلأبيحديثوأصل

مسلمإصحيح
(1)

معدودوهو

والعصرالظهربينتبوكغزوةفيجمرواللهرسولجمععنه:ولفظهأفراد@من

لاأنأرادفقال:دلك؟علىحملهمافقلتقال:والعشاء،الصغربوبين

"أتهيحر@

التقديمجمعفييصحلنمأثهإلىانحديثأئمةمنواحدكيرذهوقد
قانم،حديطالتقديمجمعفي@الي@ثاود:أبوقالسيء،

والترمذيداودأبوأخرجه:ماالتقديمجمعفيوالمشهور@حجر:ابنوقال
عنالطفيل،ابيعنحبيب،آبيبنيزيدعنالليث،طريقمنحبانوابنوأحمد

"الليثعنقتيبةبتفردانحديطأثمةمنجماعةأعذوقذجبل.بنمعاذ

بهتفردما@حر:مثال@
()

بنالرحمنعبدقي@:ابو

(3)

(5)

6المير،دالبلو(2).(52)(607)2/151 7 كلأه.4،-/

2/1الجير"التلحيص@ 2 6/3المحهوثلأو@هدل1(،6لا2 .4/62المجود!عودو"0،7

7"الريلنغ 53 / .(1112)عف2

ألحلةلهمالحمهور-رممالسثر-فيالتقليمحعبجرارقالمنأنعلىماهر:قال

صلىفالعاس،ابنحديتوهوصريح،غيرصحيحسعفهدلث،فيأحرى
مفر.ولاحرتعريرجميحأوالعاهوالمعر@والعصرالطهر@اللهرمول

2/1ملمأخرحه 5 1(705)(49).

بينالحمعالفقهكتابهفيملمانت@حسنمهورالثيختناولهاأخرىوأ@لة

4المحممنحةوانظر.عللها،عنوأبان211-79الصلاتي@ا: 78 /3-8 2@

فياللهعندابنهعنةنقللحيماحنلبرأحمدالمحلالامامتفردهغتىنصوقذ
2الحللأفيالالحامع 2 9 / الأشحعيلحليتأليالحذنتنال.بذ)7902(،2
ئروىلب@بي:قال(ال@غيرةعىمزيل،عني@،أليصمماد،عنووكيع،
بيحدتأنمهديبرالرحمنغدأبىأبي:قاليى،أليحديتمنإلامذا

منكرإ.ئوبقول.
لأنسه،عليهيحسزسئاالوئوفقالالذارفظنيئالامامتفردهاضلى@ل@وكنلك

ويخت)0421(،ك@211لالعللاالحفين،.علىالصحالمغيرةعنالمحفوظ



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

)توضاقال:شعبة،بنالمغيرةعنشرحبيلبنهزيلعنثروان

.@الجوربينعلىومسح@د@الئبيئ

بنوعبدوأحمدشيبةأبيابنالوجه:هذامنرواةوقد

لترمذيواجهمابنواودداوأبوومسلمحميد
وابنويلطحاواالمنذروابنخزيمةبنواوالنسائي

لبيهقيواحزمبنوانيلطبراواحبان
العلمأهلبعضصححهوقذهزيلعنقي@،أبوبهتفردهكذا

(2)

(3)

5)

(7)

9)

فوتركماولحليغمز،؟نسخة.فيان@لىالحانبةفيوأشارديغمزا،طب@
أعلم.واللهالصوا@،

ةالحجليوتالالثقق@،محش.ابنوتالأحا@يثه،فياليحالفأحمد.الامامليهقال

له.فلبحاف@ولي@انحدنجت،قيلئوبقوي،حاتم:أبووقالتجتا،التقة

لاس،.لهلي@انساتي:وقالانحدنتإ،لنفو،صالحفقال:3حدئهكف
4/3"الكالتهنيبانظر"إ 8 9الثقاشه@فيحبانابنوفكره6(،37للا2 6 تذ5،/

رلساصدوتفقال:النقادق@ال((383)التقريب@"ليححرابرالحافطجمع
خالف،.

مخضرملقةالكودي.لأودياثرجلالنلالتصعير@فزيل-
5لاالكان@هر"5/41،5النقتاا@طر@ .(7283)التقريس@ر"5(،9

مسمل@4/252.ليلا(ا(.ما5)مصنمهلي

مي(6).(3)ماالسند"سدالتففي
.(79)التمييز"@

.(55لاسننهلعلحيا(.لاهمسهفي

.(99)جامحهلي

83المجتبى""مامىمي / العلبةط.(13")لهالالكبرط،فيرفونسخقيمن1
شحفةفيالمريدكركماالأحمرابنروايةمىوئرالرصالة،ط.(12ولا

1لااما/8الأشراشا 1 فيحجرابنوقالعاكر.بنالقاسمأبوينكرهولنم.(53
4"الظرا@النكت@ 9 3 ."اللحقفيال@زي@زكره.8/

.(4)@هالأومطامي@12@تحقيقي.ا()ولصحبحهفي

9المعاني،النرحفي 7 / 1
(594)الحلسيةطولي

.(996)/02الكبير!فيا@ه@.@1338@صحيحهير

4الالمحلى!في / 2الكبرىالالس@(71).25 83 / 1.

1لااللا8الأثراشاد@حفةانظر. 1 13/4المهرقهود@تحاف3(،5 4 .(16لما3)3



دالتفرالإسنادعللأنواعمنر@منا،:محلل

-

وغيرهمحبانوابنخزيمةوابنالرمذيمتفنم:
بتعردانحديخثأعلواقدالفنهذاجهابذةمناخرينأنعلى

التفرد.بهذاانحديطوأعلواشرحيل،بنهزيلعن
المسح:فيشعبةبنالمغيرة@احديتالمدينب.بنعليقال
بنهزيلصرواهالبصرة،وأهلالكوففوأهلالمديخنة،اهلالمغيرة

"الناسوخالفالجوربين،علىومسحقال:أنهإلاالمغيرةعن

الحفينعلىيروونهكلهمالناس@@معين.بنيحيىوقال

"قي@

قي@أبي

عنرواه

شرحببل

غيرابي

صحيح!دحسن:(9لاعقصجامحهفيقالفقد
صحيحيهما.نيأحرجاهبذ

فيشاكرئحندأحمدوالعلا@ة"،الحورببنعلىدالمحةرمالهفيكالقاس@ي
1/1الترمذي!حامع"علىتحليقه دالسير!علىتعليقه@يوطالأرلكلوسحيب6،7

1-84،/74 لقالانحديثمدافيجدآحكمهاصطر@فقدبتمارالدكررأما8،1

1الترمدبحامع"علىتحليقهفي 4 4 / 1عام1 9 9 قؤلعلىمعفالكنا(6

عدوهقذالسققدحيىالعلساءأكنرأنعلىاحتهاثصوفوقال،كدا@ةالرسدىالإسام

لمدينب،النوامعش،ب@واأحمد،منفنم:لرواية،ان@ب@قي@أليدنفرالادأ،شا
المغيرة.حديثمىالمحرر@لأنمهدي.لنالرحل@رعدوالوري،وسلم،

رجعا@ل@وقذه(.لاهماجهابنعلىحكاوسصححفقظ،الحفينعلىالمسح
الحكم.درحدلاالأولىالطبعة1،9@اعامالمطبوعلم@ا/ماجمهالنالسش

الدكتوروحدنالكنا1،0ثاودأبووقالالضحيح،رجالرحالهصحيح،إساء"
6ماجهلاب@تحقيقه@خرثيفالبثرأ 9 7 اعتماد3الكرالقارئفي.6/

يهنالهكتب:نئمماجمه،ابنشنأحا@يتعلىتحليقاتاديالاتيةالأحكام

نجرقذلارأالدكنورأنوالحرب"،داود.ألوقالوقذناتلكنهصحيح
بتفرداعرافه@انحدغتسندنصحيحعلىوأعرارأ؟صانحدنجثهذافيأحكمه

2/3التحريرافيإقالأئهعلىئروان،بنالرح@نعندقي@.أبي حوق@!.11

ومقدمةها،ا/@اتحرير"مفدمةليهلامصطلحهشرحليوبالغانحدت@ه،حسن

1/2ماجهابن نة.يحسئراويهبأن4

ي@الحليثهذاتخريجابخارقيالاسامالاسماعيلبئالحافطوألزمحزم،ابنوضححه

5وال@دعاشهالسنن"الظر:ئرطه.على@هه 0@

.2كها/للبيهقيالكبرمحاالن)5(المح@2.ا/لبيهقيالكبرمحه@الن



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

منصوربنيحىئحفدأبووقال
(1)

بنئ@لمدلرأيت:(2)البيهقينقلهفيما

لاسرحبيلبنوهزيلالأوثيقي@أبووقال:الخبر،هذاضقفالحجاج

فقالوا:المغيرةعنالخبرهذارووااتذينالأجثةمخالفتهمامعهنايحتملان

."الخميئعلىمسح

الزوايقيهذهعلىقي@أباتابعأحدأأننعلمما"النسائي:وقال
أعلمإواللهالخفين،علىمسحووالئبيئأنالمغيرة:عنوا@محيح

الحدبث.بهذايحدثلامهديلنالرح@نعبدكان"أبو@اود:وقال
@الخفينعلىمسحعيهيرالثيئأنالمغبرةعنالمعرو@لأن

منالمغيرةحديثيعخي:انحدب-هذاعرضت9المبارك:ابنوقال

يكونأنفعسىغير@بهيجئلنمفقال:النوريعلىقي@-أبيرواية
وهمأ@

سفيانضقفهمنكرحدنثإتهةإوفالهذاالمغيرةحديطالبيهقيوذكر

معين،بنويحيىحبل،بنواحمدمهدي،بنالرحمنوعبدالئوري،

المسححديثالمغيرةعنوالمعروفالحجاج،بنومسلمالمديني،بنوعلي
لاالخفينعلى

الترمذيكانو)نالحدي@أئمةأعلامهم@اوهؤلاءالنووي:الإمامقال
منواحدكلبلعلبه،مقدمونفهؤلاءأصحبح(حسنحديثةفال

(2)

(3)

(6)

7)

غمركادبنيابور،القاصيالملكعدبريحيىبنمنصوربنيجىشحثدأبوفر
ه@.351)سنةتو@يانحلبت،

الإسلاماولتارلح16/2،8البلاعهاعلامةالظر
0

6 مأ،351)وفد6
2/2لعبر"ولا 99.

.2@ا/للبيهقيالكبرى"ال@@

1لىاما/8الأضرافطتحمة"وانظر.)031(،عقبالكبرى!السن1 1 53).

.(81)قيلات@ييزا0(5).(159)عقيب@اودلي@شن(
@م.ا/.الأحوديتحفة،

المطبوعفييوجدلاالمعقوق@بينما



دالتمرالإسنادعدلأنياعمنلالالناو@لل

-

انمغرفةإأهلباتفاقالترمذيعلىقدمانفردلوهؤلاء
هذاعلىحكمواالحديخثأهلمنالأئمةأكثر"المباركفوري:وقال

ضعي@هبأنهالحديخث

بالرد،الحديثهذاعلىالفنهذاوجهابذةالحديثنقادفحكم

الثاقبالنظرننيجةهوإنمااعتاطيأ،أمرأيكنلمبهقي@أبيلتفرد

الحدنجثهذاإنإذةوالرواياتالطرقبينالتامةوالموازلةالدفبقوالبحث

الخمبن،علىالمسحوذكرواشعبفلنالمغيرةعنالغفيرالجمرواةقد

وهم:
إثوشىأبو-

(3)
لخولانيا

()الأسود-2
هلالبن

(7)أمامةأبو-3

الباهلي

(5)

(8)

11/2الالمجموع 84.

.1/331"لأحرلمح@اتحفة"

يرم@التيئجاةفيولدالحرلالي،ألو@درصاطصعندلناطهعاتذالقاضي

5ه.الأمحمتلىلغ@انظر.سأ.)مةوماتحين، 4 سأ،.)ولات2

(3115)النفريبا9و

يرالطراليعدوحديث
.(1085)/20البهيرا"

@سةتوفيئققيمخصرم،الكودي.المحارليهلالبنالأسودسحم،أبرفو

.@النيأثوك@سه،4)

2الكماولال@يبالظر 6 2 /1-2 6 3@.5 للامكأ،والالإصابق@1/161@،0

(5"لهالتقرسهو"

1ضنلمعد.رحديته ، 7 / 12 )179(،/02دالكبيرافيوالطمرالي7(،للا(73

3والهقي /1*

سنةتوفيوب،بنعحلانبنصليحمص،نزيل@ه،اللهرشزلعاحب

)اهسأ.ونجل.مسا،6)

2الاضحههولن@يخلمأ(،ل@،اماك@الكماله@تهنيبانظر: 2 وفباتو.632

ك@953.البلاء!أعحمواليريلاهسأ،

4/2أحمدعد:وحديثه لحيوالطبرالي5،4
.(858)/2الكبيرا،"



بثر
(1)

بكر
(3)

جر
()

الحسن

حمزة
(8

فحب@ب@
(2)

المزلياللهعثدبن
(4)

الثقفيحيةبن
البصري

)

شعبةبنالمغيرةبن
(9)

يللعالائد@لعلل@لجامعلمحي

(5)

(6)

(7)

(8)

نقاته.ميحاداسدكرهالعامري،قج@لنلر

2/2والتعليل!الجرحو")3671(،*/2البهبر!الاريحإأدطر. 8 6،)7931(

6النماشاو@ 9 /4.

لالتقشاثيحبادوابن)3671(،يعلا2الكير"لالارلح@يالبخلريعدوحديخه

ول(5)وول(4)/20الكيرفيوالطبرالي4/6،9

سةتوفيجليل(،ثت)تقضالبصري،المرنيافهعندلكرسأط@عندأئوفو

.(5108)وقل:سأ،ا06)

.(743)لتقريمهااو!)537(،1/373"لكمالاودتهدب4/4،7فقاشاا1ا@ظر

4/2وأحمد)196(،لسىلطيااعد.وحدفي 47.

مروال@لنالملكنجدخلا@ةفيتجليل،نقفى
4الك@اال@1/ليب@و@11،1الالنقاش@4/انظر. 3 .(89لاالتقريب@ولكعه(،8
.(1050)/20الكير!@فيالطرانيكدوحدثه

عند(وححيثه
ا/واليهقي)1501(،/20@الك@يراليوالطبراني)251(،ثاودلي

2/2لكما@هاو@تهديب@لا\،4لثهانظر! 9 ودالتقرب4(،1الما6

والحميدب4(،7لاالرزاقوعبدشحقيقي،(74)مندهديالتافعيئعندوحديئه
2وا2وو/4وأحمدا(،لمه2)شيحةأليوالن 1/1ومسلم2،هوه5 5 لم@2)9

2/2و(83)و ا/لشاتيوالترمني،وا1(،5")ود@اوأبي1(،50)عمب(274)7
7 العلمية،ط(671)ر(011)وا(ولد.ا("7)و(82)لهالكبرى"،وفيإ@3و6
وأبي)38(،الجرودوابنالرسالة،5(671)و(011)و(901)و(801)و(82)و

2عوانة 1 7 / (1346)حبانوابن)317(،و(712)و(711)وا/812(710)1
1/1والدارقطنيلامث@،/20الكبير!فيإوالطبرالي)7431(،و 9 العلمية@2
فىالبرعدوابنوامأ،و.6هايهواليهقيالرمالة،ط.(839)و(838)و

4/3لالتمهبحه 84..



دالتفرالإسنادعللعأنيمن@الناو:إ

-

(7)

(8)

رةزرا
(1)

وفىأبن

هريلزا-

زياد-
(4)

علاقةبن

زهرةبنهاممولىالساثأبو-
(7)

سالم-
(8)

الجعدأبيبن

أدإلااسمه،ذكرنللصأبيمهصالمغيرةابنص"الروايات.بعضفيرقد@رد

صحيحعلىالوويدثرحانطر:المجرفلنحمزةاممهأندكرالنوريالامام

1ئنملم 5 0 / 2 1.

في@حأةتالحرسي،الحامريأولىسزرارةالضري،حا@أبوالحابدالثقة
مأ.93)سةنوفيالقحف

2انطر+

وداققريب!4/55،1البلاعهأعلاميروال@)2691(،3/12الكمالأتهدب@

1ا@/20الكبير،فياوالطراني@،@اود@251أبيعد 0 5@

.(747)الرراقنجدكدوحدثه

سنةتوديبالنصب،زميثققيالتعلبي،علاقةبنالةرالكوفي،مالكأبوئو

يسبر.بحدهاأوامأ25)

1الإنلام!:تريحو")6402(،ههك@الكسالهتهديب1انطر: 0 اط،25)وميات1

.(2092)لتقريسهاو@

1الكير":دالملل@يالترمذيعد 69-1 7 /20الكيرا1فيوالطرالي)ك@(،0

(1018).

"اسمهفال

ثقةالسان@ساللهعبد

1ال@8/لكمااتهذيب1ر15،6لنقش@5/الانظر:ا س@لتقروالا)5797(،63

4/2أحمد 1/2عحانةوألي5،4 1 ليوالطراني)507(،6
/20الكير،"

.(1801)وا("08)و(7901)و(7801)

وقيلمأ،97)سنةساتيدل@،وكانكيرأ،يرسلكادتقة،
ةويللعامأ،"

(5101).

3/9لالكسااشهني@نظر. 2/1لميزانأاو!)6212(،2 0 طبقاتو")5403(،9

3ال@لنأ؟ 1(48)

يروالطبراني)6681(،يخةأسابنعد:وحدك@
.(972)/02الكبير!1



-

سعد-14
(1)

عبيدةبن

نافعدنطلحة:(3)سفيانأدو1
عوفبرالرحلنعبدلنسلمةأبو-16

()

الضحىأبو-17
(6)

صبيحبنئ@لم

الشعبيشراحيلبنعامر-18
عباد-19

(9)
ادقبن

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

بنع@رولايةفيماتالنالة،منئقةالكولي.الئلميعبيدةبنسحدحمرة،أبو(1)

العراقعلىبيرة
1الكماللأتهذبرإ2،@ا/6سحدلابرالطبقات!@انطر. 2 6 2لا3/ 2،)0

2لهودالتؤسه 24).

.(997)/02الكيرا"ثيالطرالينجذوححثه(2)

صدوق.ةالإمكا@المكي،ويقالالقرمي،لايعلنطلحةالراسطي،مميادأئو(3)
1ولالكمال!تهنيب1والالئمش@4/393،اسطر التقريب@وإ2(،097)35

.)303،(

8للاضةبياس(عندوحدثهلكأ .(972)/02الكيرا"ثيوالطرالي1(،6
كلناا(للالهلالبهرىا،وير1،9-1/18والاني2،للا4أحمدع@ينهوحد)،(

0ولا(0631)و(0621)/2لكير"ا"@ينيوالطرالطمعين،ا .(1لههالغويرا1(،6
الحزيز.عدبنععرحلالةفي@انةسةصحوتوليفاعل،نقف(6)

5/7،1النلاء،أعلاموالصير)32،6(،101-01"/7الكسالهتهني@انطر@

.(6632)يبالقرودا

2حمدو()057(،الرزاقعدعدرحلبنه(7) 4 7 / 4
ليحجرابنقال

5/3المند"أطرا@" 8 المغيرظ.عنالضحى)ابوترجمةتحت0
مسروقأ!.@ينهماأن@رالظامر

2حمدعند:(حمينهللا( 4 5 ا/واليهقي)099(،/20الكبير!@فيوالطبرالي4،/

سنةتوفيحان،ابنوئقهحر@،أبايكنىسفيان،أبيلنبزيادسيهالمعرو@((9)
4/4الكسا@هيبود@هدا،هي@7النقاشا"الطر(01) 3للا7 التقرياو"6(؟0

أبي-برواية(87)والحسنبنشحئدبرواية(47)الالموطأ!فيمالكعتد.رحداشه(10)



دالتضرالإسنادعدلعأتمنرل@سناو:محلل

الرحمنعبد2
(1)

ئعمأبيبن
عروة-21

()
سعبةبنالمغيرةبن

(4)

-

(4)

سنلهليالافعيأحرحه.مالكطريقومىالليني،درواية(7ولاالزهريمصعب

2وأحمدبتحقيقي،(7يلا 4 7 /4على@السحدهرياثاتهيرأحمدلنا@هوعد4،/

2 ميالبرعدوابن1/6،2والناني4،7
فيعساكرواس4/38،1التسهدا"

1@مق!تلىلخ1 5 6 1و8/ 57.

عرشحة،بنالمغيرةولدمىادرعبادسع@@هده.مالكالإمامروايةفيووقع

فالالمعيرة،ولدمنريادلنعادحعلحيتشمالكالاماممنحطأؤفرأليما،

الحديث،مداثيمالكلومم-(182)"العلل"فيافينقلهيصاالرازي-حاتمأبو

أبيبنزيدعادسله.ريقالالسحيرفرلدهرصولي@ا@ربنعادلس@لحي
المميرفعنعا@صالحديتجعلهفيأيضأ-مالك-الامامووممسمادا،

ليالدارقطنيقالالمغيرفسعروةالحديتهداميوعادالمغيرةيرأنوالصواب
0-01ك@6"العللا ادربنعادع@الزمري،صمالك،ثرواه."(2361)71

بهيعتدساومدائظانما،يهمالكا-يعنيوومم-المعيره،صالمغيرة،ولدمنرجل

لنعروةعنالحديثمدايرويرموسمان.أليلنزيادبرعادلأنهعليه،

وعمروسالأيلي،يريدسبرصالحديتهداروىقدألي@.ع@المغيرف

عىالزمري،صلأخصر،األيسوصالحبسحاق،وابنحريج،وابرالحارت،

وفالالرمريا،عنالمحيح-وموأله-عنالمحيرة،ب@عروةصزببنعاد

عروةعنريا@لنعادمرللاسمات(182)لاله"دالحللفيكساحاتم-أبو

1ضصةبنالمحيرةصشجفسالمعيرةانجيوحرة
0.

28/5"دمقن@لحو@4/38،0الالتبطةوالظر 4/4الكماولوالتهدب7،1 7

7الحرالهتنويرو"كأ،.66) 2المسالهأوجرو@1،،/ 4 5 /1.

المانفقلماتالصدوتالعابدسعم:أليبنالرحمننجدالكولي،الحكمأبوئو

6هابأعلامالسيراظر 2 له@..2لهالتقرب@او@،@@.@@الكان@و5،/

4/2أحمدعد.وححيثه /20لكير"دامينيوالطرا1(،)6،ودا@وألي4،6

7/33،5لالحليقهلينحيموأدي1؟1/07والحاكم1(،200)و(01"1)و(0001)

1/2وابهقي 71-2 4/3@التعهيد"ليالرعدوالن7،2 92.

كاناتسحب@،لغدمتثقفةاتابحبئالثقميشحبق@بنالمعيرةلنعروةيحفور،أبر

ية.أهلأفاضلمن

5/1الثقاتاسطر 1الكماال@5/وشهدب9،5 6 الفريبماواممأ،502)0

9(،=6يأوالطياليلتحفيقي،(75)و(73)سندهليالنافحبئعد:وحلبنه



-

الزبيربنعروة-22

علي-23
(2"

الوالبيربيعةبن
عمرو-24

(4)
الثقفيوهببن

()

@الفالائدالعللالجامعفي

(5)

4/2وأحمد7(،)ماالرراقوعد 4 2وا9 2و5 5 )793(،حسبدب@وعد2،5ره4

1/5رالخاري)317(،والدارمي 6وا/(182)6 (4421)6/9و(206)و(2)2،3

7/1و 8 5رسلم@،5799@6 7 / (80)و(79)(274)وا/851(75)(274)11

2/2و(81)و 1/6نيلاوا@@151)و(491)ود@ابيوا1(،50)(274)6 8ر2 2@

فيفهر(122)عداالطعتبنكلتا(16وللا(165)و(122)و(111)لهالكبرى،وفي
وأبي"بتحقيقي(1642)و(203)و(191)و(190)خريمةواس)121(،الرسالةط

@أ67)الأرسط!@فيالمنذروابن0(،27)و(170)1/512و(69له1/412عيالة

ن@وابن"(501)العليةط.وفي1/83لأالمعانيدائرحديوالطحاوي4(،)ملار

الهاا/والدارفطنيمه(،2)-(8لكلأ/20@الكيرلأليوالطرالي)6231(،

9و واليهقي2/8،1المحلىا1فيحزموالنالرسالة،ط.(763)رالحلميةاط7
1/2 7 2او4 دمتقاتارسح"فيعاكروابن)632(،و(235)والعوي2،9وا8

1 5 7 / 2 1و8 58.

4/2أحدعد.حديه الجارودوألنل@9(،والترمذي)161(،ماودوأبي4،6
ميالمنورالن@،5)

1/1والدارقطنيك@،75)الأوسطه" 9 7والحلميةط.5 03)
الرسالة.ط

نقةالكودي.الصجرةبووموحدة-(مكورةبلامالوالي-نضلةاس

1ش@5/لثفاالانظر:ا ريب@ودالت@ممأ،657)لث@2ال@5لكمااتهنيبو،6،0
(4733).

.(977)و(97للا/02الكبير"@ليوالطرافيملاا(،7)شي@ةأبياسعذحدقي
الناله.مىنممي

@إاسطر:
1الثقاشه 6 9 5/4الكمالاتهذيبوإ5،/ 7 لقريباول@مه،.60)5

شيةأبيوابر)996(،والطيالميتحعقي،لملأصندهو@يالافعيئعد.حدته
4/2وأحمد)س(، 4 2و4 4 2و7 4 2ر8 لكبرىا،ا"وفي1/7،7لنسانيوا4،9

حادوالنلتحقيقي،ى\(5)خزيمةوابىالطبعتين،كياا(*)ر(112)له
1/1واللارتطمي1(،041)ا(-"30)الكير@02/"فيوالطرالي)2431(، 9 2@

.(232)والغويه،اىوا@يالرسالة،ط.(737)والعلمية



2

التفردالإسنادعللأنواعمنناو:رل@

فضالة
(1)

الزهرانيعبيداوعمبر،بن
لبيصة

(3)
برمةبن

دعامةبنقتادة

سيرينبنمحقد

مسروق
(7)

لأجدعابن
شرحي@لبنهزبل

-

سصريعد،ابنوبقال.الزهراني،عيرابنئو

3ووقعترجمتهاثو@@يسيهكدات@يه.
لنفصالةالك@ر،@المعحمفيفضالة1

(9237)773-11/772@والنالاليد@حامعفيكدلكوموالزمراني،ع@رو

ألهايترهمقدطريقذكروسيأتيهد@الطرانيروايةكيرالنالحافطذكرعند
راسمهمذا،@ضالةطريقمنالإسماعيل!عدالطريقوتلكقي@،أبيلحديتمتابعة
التارلحوالظر.االطراني.عدماثلالرهرالياعمروبنفضالة"الاسماعيلي.عد

0ول"والنحديلالجرحو@)855(،اهولالبهبر" 2والالنقق@3/5(،4للأ31 96.

.(1"2ولال@201(لكبير@02/ا@فيلطبرانياعتد:حدل@

الالجن.نقتميجادابنوذكرهصحبتصفيمختلصالأسي،ترمفاب@ويخل.

3ولالالثقاش@ةا@ظر 6/9الكماول@ذيطو@4،5 (55@،رالالتقريب@)8245(،3

2أحمدعد.حدلة 4 8 .(1007)/20الكببر!"فيوالط@راني4،/

.(740)الرراقعبدعد:حدشه

2احمدعدحدينه 5 1 /4.

الهمداني،الوادعيأمية،بنمالكبنالأجدعبرمسررقعاننقيألرالاممئو
محمرم.عابد،@قبتققيم@63)ويخل.مأ،62)صةتوفيالكوفي،

4/6للاطاأعلامودمي@6/7،6سعد!ابن@طبقاتنظر:ا .(1066)لتقريباار"ولملأ،3

1لاشيبةأبيابنعذ:حدلة 4/2وأحمد5(،8 1/1ريوالمجظ5،0 0 @ه@الم1

4/5و(3)مد1وا/80 7/1و(2918)0 8 1ومسلم)م@75(،5 5 8 / 1(274)

وفي@1/2سانيوال@8(،3لاماحهوابن)ملى،لهدالتمييز"،وفي(78)و
1/2عوالةوأبيالرسالة،@(9585)والحلميةط.(96يكلالهلالكحرىا، 1 6

.(946)و(945)و(944)/20الالكيراليرالطبراني)307(،

قي@.أبيشالوهمانعلىدليعومداقي@،أبيحديختمداروئو

ففوهنا،تي@أبيروايةوفرص(995)/20لالكبير،فيالطبراليعد.حديثه
سنة.والوممبه،مضطرب



-

ثالفالائد@لعلل@لجامعفي

وانلأئو-31
(1)

لمغيرةاكاتب:(3)وزاد-32

هموغير-33

ريبةقيسأبيحديثخلاتعلىالكانرةالكثرةهذهاجتماعإنلتول:
ئعتةتيسأبيروايةنف@هذافعلىقيى.أبيبخطأيجزمالناقدتجعلقوية

مسحبلفظ:المغيرةعنروواكلهمالناس"المباركفوري:قالالديد.بتفرده

جميعا"يخالفهمقي@وأبوالخفين،على

إذبعيد.وهوواقحتانأتهمافذكرشاكر،أحمدالثيحتكقفوقذ
الخفين.علىالمسحعةرويكماالمغيرةعنجمعلرواهواقحتينكانالوإتهما

(5)

6)

(7)

منرفيماتمخضرم،نققطالأسدي.سلمةبرشقيقالكودي،واتل،لوفر(

ممأ2)لسةتولياتةخلية.ودكرالجمابم،رقحةصغدالحجج

3الالثقاش@4/انظر: 4/1النبلاء!أعلامواليم5،4 2للاوالالتقريبه6،1 81).

.(9*)/20الك@ر!@فيوالطراني)993(،حميدب@كدعد.حميثه

تقة.ومولاهالعجرةكافالكودي،النقفيالوردلوو(سجد(ئوفو(

@7)نطر

4ولالكماال@والتهنيطلل@4،الثقاش@5" 5 سهوالالتقر2(،7)س4

4/2أحمدعند.وحدلة لترسذيوا)055(،جهماوالن)ملأ\(،ودا@رألي5،1
1له:الكبير"،العلل@وفي)79(، والن)كمأ،الجارودوالن)53(،79-081

3(،9وله(923)/02دالكببر"ديوالطبرانيلهأ،7لالأوسط،دايرالمنذر
1/1ارقطنيوالد 9 1/2وال@هقيالرسالة،@(742)رالملميةط.5 وابر9،0
اكلىينسخكان@الئبيئأنالروايةمدهويرم@3؟/4دالتمهيد،فىالبرعبد

يصحلافقال:انحدنتهذامحمداص@ممالتالرمدي.قالوأشفلفماالخقين
عنحيوتبنرحاءعنخدثتةقاليزيد،بنثورعنالملىك،ابنصرويمذا.
الحوفقالأبا@رعفوسألتمنا،وضح@سلأ،ص@التيئعنالمغيرفكات

1ةالكميرإالعلل@إمماعيلإ.ب@ئحتدقالمئا 8 0(35).

ودالننللسفي،كلامسا(111)الكرى!رالالنى1/6،3المجتبىا1انطر:
1/2للهقيالكرىا 9

ا@م.ا/الأحو@ي@تحفة

1الحورينا:علىدال@سحلرسالةتقديهانظر:



التفردالإسنادعللأنياعمنل@سناو:علل
=

عأمرفويردلنماثهبالتفردقي@أبيحدبثبماعلالالجزميقويومما

منإلايردلنمأتهفسيأتيالخفين،علىالممحأحاثيثتوازيبأحاب

أحاديثامامقال.منهاواحدكلوفيوبلال،وثوبانموسىأبيحديث

أكترجم@البيئعنرواهاوقذجم@النبيئعنمتواترةفهيالخفينعلىالمسح
الكتانيذكرهمنفسأوستينشةمن

المنذرابنأسندوقذ
(2)

منسبعونسذثنيةقالالبصريالحسنإلى

الخميئ،علىمسح:@أتهجم@النبيئأصحاب
(3)

7-71التمانرالنيانظر. 2

5)ث"الالأوسطفي 3الباري!دفتحديحجربنالحسنعنوسقلهى،7 9 9 /،1

1ترحهديرالررقاني 1 3 العددهنالغيابسكروالتنضج@،السندأنعلى1،/

ودتهني@)59(،"@المراسلةوالظرالحديثكتصميالصحابةمنالرواةمى

2/2القذب 44.

بكرأبورواةماوفوق@،أبيلحديتمتاسعاالمتاملغيريراهحدبمناكلقي

7سيوخه.محجمفيالاسماعيلي 03-47 لنالرحمنعددحذثاقال(327)0

سمغثقاذإملاء،حفظهمىبكرألرالواسطيمرثاسبنالحسئحتدس

بنالمغيرةصعدييقولمهدى،بنالرحمنغدسمغثيقول.منان،بنأحمد

يريدسحذتااللحرفي.أحمدفقالالخفيى.علىالمسحفيحلبنأعرنحنةنجة

ع@الرمراني،عمروبردصالةعنالعالة،أبيعىهدأ@يبرعى@اودما@رن،

دلنمقال:"،والتغلينالحرربينغلىوصحترضأ@التيئدانضعبة.بنالسجرة
1فاعد-يكن

نلانة.لأمررتصحلامحلةالزوايةوهنه.3

منوصظهرالمحهولين،عدادفيلهوترجمه،منأحدلمالإسماعيليشيح@لاول.

يسقولأسلييصمهلنم@ذحكمعنهلةلي@الإسساعيليأنترحتهيياقخلال

انحدفت.مدامرىلة

ليالطرانيرواةفقدمخالفحدبنه@نة@لناني
1لا/20البهير"" سذنناقال:(02

أبيبنداودأجرناقال.هارون،يزيدسحذثناقال.العطكل،حمفربن@ثوي@
كاقال:شعفسالمغيرةصالرهرالي،عمررسفضالةعنالمالبة،أليعنهند،

كدالمكانتركئفمففنث!3@ناصتزكتثين"وفال:لا@متهمتز@فياليئ-جمورء

الرخليفصيمابقدوفاخ@عئي،لترارىبئئمفزل،راحتةفأبغركذا،
ونجهفمغسليدفيعلىدصبثنحم،ةفنث"ما،؟الحك@فقال.حاءنتمحاجتف

فرفمها=الختة،تختشيحةفأذحليداها،صاقتتذشايئةخةؤعليهرأسضومح



-

يللف@الد@لعلل@لجامعدي

المقرئ،الرحمنعبدأبوروىماتفرده:يخ@للامنبتفردومما@مل

عامبر@،،بنعقبةعنهاعان،بنمثرحعنعمرو،بنبكرعنحيوة،عن
@لخطالمأ.بنعمرلكانبعدينقكانالربميه@:اللهرسولقالقال:

4/1أحمدةأخرجه 5 والترمذي1(،5لالهالصحابتأ،فضائل"وفي4
/17الكبير!"فيوالطبراني)412(،الصحابئمسند"فيوالروياني3(،هلأ6)

)1942(،الاعتقادداأصوللاسرحفيواللالكائي3/8،5والحاكم)228(،

4الموض@2/"فيوالخطيب 78-4 دمثق!تاريخ9فيعساكروابن7،9
02 97 / 1-47/111و1 عنالمقرئ،الرحمنعبدأبيع@طرقمن21

الإسناد.بهذاحيرف

مثرحيثصمنإلالا@مرفهغريثحسنحدبطهذاالنرمذي:إقال
هاعانعه.ابن

يخرجاه!.ولمالإسنا@صحيححديثالمذاالحاكم:وقال

إنإذهاعان،بنمشحرحبتفردمعلولاثهإلاالقوة،ظاهرهإسنادهذا
قالفقدحفظه،فيتكئمقدأتهإلاالعدول،جملةمنكانو)نهذامرحا

حابة؟إ،أتك"قاد:3وخقيهسهر(علىومسحروخهئىيدنيعل3يلنميعن
افهعبدبنحالذرواية.علىيزيدوتاحالنم@إ.أفركاحتقفربخاقاللا،ئلث.!

الحوري@.فكربلون(1028)/20دالكيرافيالطرانيعد.الواسطي
لنالرح@ننجدالجهبذالاسامعلىقصةثارتالإسساعيليحديختبطة@لئالث
القصةنيكانتفلوقي@،أبيبتفردانحديتأعلألهعنةالن@لمقوقذمهدي،
جهابذةفذوكذلكق@،أبيعلىالحملجعللماصحيحةوالواقحةثابتف

لساحرميالماناتجاالامصاعيليحديتكادللرفي@،لأبيفرثأهعىقذانئحذنن

ا.جرمو

محير،ابنو@ال:@مروبن@الةالمعيرةصراويهأنرئرأمر@ر،انحديتوفي
2الالتقهفينكرهحانابنإلاونقصأحدصلنمعيد،ابنولقال. 9 6 /،5
لحيالخريوأصرلح@

7/1الكبير"تارلخه" 2 الجرحفياحاتمأبيوابر)855(،4
7/1رالتعديل! 0 فهوحالههناكادوصتمديلأ،ولاجرحأيخهيدكراولنمى.36)3

أعلم.واللهالمحهولي@،علادلي



التغردالإسنادعدلأنياعمنر@صناك:ملل
-

5/4لأالثقاشالافيحبانابن المجروحين،،"فيوقال@ا،ويخال@يخطئ":52
2له 8 وقالعليهالما،يتابعلامناكبراحاديثعامربنعقبةعن@ايروي:3/

وافقبماوالاعتبارالروايات،منبهانفردماتركأمرهفيطوالصوابأيضا:
لأ.لثقاتا

فيالنجادبكرأبورواهإذتخروجهمنمثرحعنالحديثرويوقد
لهيعة،ابنطريقمن(327)"الصحيحةالسلسلةدافيكماالمنتقاظالفوائدإ

به.مشرح،عن

هذاروايةفياضطربفدلهيعة،بناللهعبدفإنثضعيفالإسنادوهذا

عندكماعثانة،أبيعنأخرىمرةورواهمثرح،عنمرةفرواهالحديث،

ابنعنالناجي،كثيربنيحيىطريقمن(857)/17الكبير!"فيالطبراني
به.عثانةأبيعنلهيعة،

@خر.بلفظلهيعةابنعنرويالحديثهذاأنكما

4/8@الكاملدافيعديابنأخرجه:إذ 0

قال:رشديئ،طريقمن

قالقال:عامر@مه،بنعقبةعنهاعان،ابنعنلهيعة،ابنحدثنا

نبيا".@لخطاببنعمرلبعثنبيأفيكمأبثلملو"بم@:اللهرسول

ككلو"هذا:متنئماد@متنم@رشديفقلبالحديثالاوهذاعقبه:وقال

ا".@لخطالهابنممرلككنيئبعدي

اخر.وجهمنمثرحعنوروي

5/3@االكامل"فيعديابنأخرجه:إذ الجوزيابنطريقهومن2،4
بنحبوةحدثناقال:واقد،بناللهعبدطريقمنه@95)الموضوعالهه"في

قال:عامر،بنعقبةعنهاعان،بنمئرحعنعمرو،بنبكرعنشريح،

عمردا.لبعثفيكمأبعثلملو9:@اللهرسولقال

التاريخ"فيالبخاريعنهقالواقد،بناللهعبديهثضعيفإسنادهذا

3)التقريبا@تقتهةإيؤمنبنحيومو(1)



إ
@ئد@لف@ي@لعللفي@لجامع

2الصغير" 83 الكمال!،/تهذيب"فيعنهالمزيونقلعنمه،سكنوا":2/

3 1 3للأ4 الضعفاه"فيالتساليوقالالحديف،منكرتركوه،":(62

لحديدما.امروكلأة(337)دالمتروكونوا

مرحأ.نهوآسقطوهب،بناللهعبدطريقمنالحديثصروي
47/1"@مثقناريخ"فيعساكرابنأخرحه: 1 وهب،ابنطريقمن1

عامر.بنعقبةعنعمرو،بنبكرعنحيوة،عن

يسمعهلمعمروبنبكرنف@الطريق،هذاصمعرو@غيرالحديتوهذا

عقبه.عساكرابنقالهعنه.هاعان@بنئرحعنرواهإثماعقبفمن

بها.بفرحلاشراهدالحديتولهذا

بنالفضلطريقمن(475)/17الكبير"@افيالطبرانيفأخرجه:

قالقال:مالك،بنعصمةعنموهب،بناللهعبدعنالمختار،

@لخطال@ه.بنعمرلككبعدينب@كانالوبمين.اللهرسول

نقلهفيماحاتمأبوعنهقالالمختار،بنالفضلفيهضعيف،إسادهذا

7/9"والتعديلالجرح"فيابنه منكرفوأحاديثهمجهول،هو":(391)2
4الكبير"الضعفاء"فيالعقيليوقالبالأباطيلأ،يحدث 4 9 منكر":3/
."الحدلط

4/1"الكامل"فيعديابنوأخرجه: تاريخفيإعساكروابن7،5
47/1دا@صنق @يالجوزيوابن2،1

بنزكرياطريقمن(594)الموضوعالظا@ا

أبيبناللهعبدبنبكرأبيعنبكر،بنبمنرحدثناةفالالوفار،يحيى
بنبلالعنالحارث،بنغضيفعىحبيب،بنضمرةعنمريم،

عمر@.لبثفيكمأبعثلم@الوكع:اللهرسولقالقال.ل@مه،ربى

لاتمامحفوظ،غيرالإسنادبهدابلالعن@اوهذاعقبه:عديابنقال
لأنثمتةقلبماهذاومععجدميالتبيئعنوبلالعامربنعقبةعنهذايروى

دمرا.كانيختبعديككلو"الرواية:

فيالعقيليفكرهالوقار،يحيىبنزكريافيهضعيف،إسنادوهذا



التفردابسنادعللأنواعمنر@شاو@لل
-

7الكبيراالضعفاء" / 4/1الكامل!"فيعديابنوقال@2 يضع".74
"الجوزي:ابنوقال@،الحديث

الكبارأ.الكذابينمن

@ه،الخدريسعبدأبيعنالزوائدال@9/86مجمعفيالهبثميوأورد
بنعمرلبعثبعديرسولاباعثا@@كانلو9ك@رو:اللهرسولقالقال:

@يالطبرانيدرواهعقبه:وقال@لخطالبه.
بنالمنعمعبدوفبه"لأوسطا"

ضعيفإ.وهولثر،

الكبير@3/311:الضعفاء"فيالعقيليعنهقالبشير،بنالمنعموعبد
2/1المجروحبن!فيحبانابنوتالضعيف، جدأ،الحديسمنكر:49

بحالإ،بهالاحتجاجيجوزلاالأثبات،حدبثمنلي@ماالثقاتعنيأتي

عليمه.يتابعلاالمنعمعبديرويهماداوعامة:7/36دالكامل!فيعديابنوقال

ر@ا.عمرابنحديثمنوروي
47/1"ثمشق@اتاريخفيعساكرابنأخرجه: 1 أبوأخبرناقال:2

الفتحأبواخبرناقال:الخطيب،بكرأبواخبرناقال:المجلي،بنالسعود
حدثافال:بقطيط،المعروفالسمعانيجعفربنمحمدلنالحسينبنمحمد

بنسعيدحدثناقال:حفظه،منالتستريالضقارالحسينبنمحمدبنآحمد

قال:يعيثى،أبوكاظمبنظالمحدثناقال:اليسابوري،سعيدأبوأحمد

حدثناةقالمسلمفبناللهعبدحدثناقال:البخاري،حمودبنخلفحدثنا

بنلعمررجماللهرسولقالقال:عمر،ابنعننافع،عنأن@،بنمالك

"لكننهكقبعديكانلو@@ه:الخطاب

منكرأ.حديثدال@ذاعقبه:عساكرابننقلهفيماالخطيبقال

بنعمارعنالحسن،عنعمر،أبوزيادروى@خر:مثال@

ىيلولا@لمطر،مثلأمتي@مئل@الله-لجفه:رسولقالقال:ز@به،ياسر

@خرمه.أمخبر@وله

3أحمدأخرجه: 1 9 / عمر،أبيزيادعنالرحالن،عبدطريقمن4

الاسناد.بهذا



=

@لفعائد@@لعللفي@لجامعى

فقدفيم@تكلمقدزيا@أأنالأولى:بعلتين:معلولإسنادهذاأقول:

3/4والتعديى"الجرح1فيافينقلهفيماحاتمأبوعهقال 9 2يلا2 ال@و:(46

بنيحيىبضعفهألمحوقدالحديئ@ه،فيبقوفيولب@حديثه،يكتبشيغ

3/4@اوالتعدي@الجرح"فيحاتمابيابننقلهفيماسعيد 9 2للا2 قال:إذ(46

بأسلامغفلا،شيخأوكانبأشياء،بعدجاءثمثلاثة،أوحديث@يروي@اكان
:(2100)"التقريبدافيحجرابنالحافظوقالفلا"،الحديثفأمابه،

بن!.لبه@اصدوق،
هذاعنوغيرهماوأيوبكقتالفالحس@،اصحابوأينقلت:

عمر؟!.ابوزيادبروايتهعنهميغربخىالحديث،
فيالمزيقالفقدعمار،منيسمعلمالحسنفإنالانية:العلةاما
2/1الكمال،لاتهذيب 1 نم@ا.يسمع@اولم:(1200)4

.(6501)/5/6المسند"أطرافلاانظر:

الحسن.علىفيهاختلفقدعمومأالحديطوهذا
@ه.حصينبنعمرانعنالحسن،عنالحديثهذارويفقد

عبادحدثن@قال:نصر،بنإسماعيلطريقمن(3527)البزارأخرجه:
حصين.بنعمرانعنالحسن،عنراثد،ابن

باسنادجم@عالنبيئعنيروىنعلمهلاالحديطوهذا"عقبه:البزاروقال
(1)أحسن

هذامنإلاحصينبنعمرانعنيروىنعلمهولاالإسناد،هذامن
ا

قدنصربنإسماعيلإنالأولى:بعلتين:معلولالإسنادهذا

1"والتعديعالجرح"فيابهنقلهفيماحاتمأبوقالففدفيصئكئم 3 9 / 2
بأسأ"بحديثهأرىولاعه،أكتبولمروى،قدشيخ@ال@ذا.(682)

بنعمرانأدلنلكقصد@)نمامعناهعلىليىومذا(1)
ضحف.منفيماعلىاسثلهاالإسادومداصعا@،كلهاحصين

جرحأ=تفيدلاوميالرواةمنكيرعلى)سينهأقول:مىأكرفقدحاتمألرأما(2)



التمردالإسنادعللعأنيمنلل@سنا،:@لل
-

الننقلفقدحصين،لنعمرافىمنيسمعلمالحسننف@الثانية:العلةأما

لمالحسن9قال:أتهالمدينعبنعليئعن(121)المراسيلا"فيحاتمأبي
(122)ألهوعنيثبت@ه،وجهمنذلديصحويىحصين،بنعمرانمنيسمع

."ثتوجهمنيصحوليسحصين،بنعمرانمنالحسنيسمعلم"قال.

@ه.مالكبنأنىعنالحسن،عنالحديطوروي
5"الكامل1فيعديابنأخرجه: 33 / تمام،ب@اقهعبيدطريقمن5

أن@.عىالحسن،عنعد،بنيون@عن
زرعةأبوعنهقالإذتمام،بناللهعبيدفيهةضعيفإسادهذاتلت:

5/37@والتعديعالجرحدافيحاتمأبيابننقلهفيما ضعيف":(4711)4

بالقوفي،دالبسقوله:ايهعنونقل"،حديثهعلىيضرببأنوأمرالحديث
منكرظ.أحاثيثروىالحديث،ضعيف

اخر.وجهمنأنىعنالحسن،عنرويوقد

بنمحمدأخبرناقال:(1351)"الشهابمسندفيإالقضاعيأخرجه.إذ

قال:أميق@بنإبراهيمبنمحمداللهعببدأبوأخبرناقال:التستري،منصور

حدئخاقال:الزيادي،زيادبنمحمدحدئناقال:غسان،بنمحمدحدثنا

ان@.عنالحس@،عنعد،بنيون@عنيريد،

نقلفقدالتتري،منصورب@محمدبضعفمعلولإسنادهذاقلت:

4/4@الاعدالالميزانفيالذهبي الميزان!لسان"فيحجروابن)3128(،8

فيلياهوقدوالايهالأالوهم@يانير@القطانلنالحنألوفلكي@كساتحديلأولا
عصأكتبلرلمةتال@ذالراويعصديخدمابيهصا@لقد(ماأمااخر،مكان

لكنحح@نياستقا@ةعلىتحللأسأالحدينهأرىلا"فصلىة:لأصأ"لحدينهأرىولا
تدلدمانكبدرلموعرة.الراوي،حديتلقولتكفيلاوحدماالاستقامةهذه

يكونأنيترطرديدكتيرون،عيهماضومداالحديث،أملمنليىأنهعلى
@خرينأنعلمأ@قط،الروايةأهليكردصانبكفيولاالحديث،املمنالراوي
كترطالأكر-عليهوالذيالصجح-لكىأحاثثه،بامقمةيجرحلمبصيكتفون

مرتبةلييكردالحالمدامثلحالهمن@@بلالحديث،أملمنالراوييكونأن
ملا.دانض@ي@@طتربع،ممترأ@طحدينه@يكودالاعتار،



-
@للفعالد@لعلل@لجامعفي

1/1@الثريعةتنزيه9فيالكناليعراقوابن)8447(، 1 إسحاقأبيعن4

كذاب!.التشريمنصوربنمحمد"قال:الحافظ،الحبال

ضعف.فيهاالحسنعنالموصولةالطرقكلأنيتضحسبقمما

الأصح.وهومرسلأ،الحسنعنالحدبثرويوقد
3/1أحمدأخرجه: 4 2العلل!فيالجامع1فيوكما4 0 7 / 2(1922)

عنويونى،وحميدثابتعنسلمة،بنحمادعنموسى،بنالحسنعن

أثبتمنسلمةبنحمادمرسل،وهوالحسنإلىصحيحإسناد
ناتفيالناس

يمح.ولااخروجهمنمرسلاالبصريالحسنعنالحديطرويوقد

8/5لماالكامل9فيعديابنفأخرجه: 0 بنالرحمنعبدطريقمن4

سمعتقال:سلمة،بنحمادخت@عبدةبنيوسفحدثناقال:المبارك،

مرسلأ.فذكرهلحسن...ا
نقلهفيمااحمدعنهقالعبدة،بنيوسففيهضعيف،إسنادهذاقلت.

9/2@اوالتعديلالجرح"فيحاتمأبيابن 7 6-2 7 احاديثاله:(947)7
@ا.ضعيفبالقوي،ليسشيخ،"فيه:قولهأبيهعنو@قلمناكير،،

فرواهموسى،بنالحسىخالفالزببري،حمزةبنإبراهيمأنإلا
لأ.موصو

بنإبراهيمطريقمنالما(الحديئ@اأمثالدافيالرامهرمزيخرحه:

علإ،البيئعنأن@،عنثابت،عنسلمة،بنحمادعنالزبيريحمزة

5"/2العللا@نرحمير@اسلقلهلحبماوغبرهالدارقطيفالهايا( /2وعتر،ط.0
6 9 ممام.ط.1

كتبفيبحثتوقدبحلوان!أنىلنحمزةبنببراميم"الأتاله.@كتا@فيجاء(2)
فيبحثيولعدضيء،علىأففلمأن@،بنحمرةبن@مراميماسصهعمنالرجال
بن=إبراميمصيرويوجدتهنا؟إبراميمعنالرا@يالحلوالييحىأحمدسسيوخ



التمردالإسنادعللعأنيمنر@سناومحلل
-

لر@ولهافيبدرى@لبركةلا@لمماه،من@لتهأنزلهماءكمثل@فنيمثلقال:ا

ني
فإتهصدوقأنىند@الزبيري،صزةبنإبرا@ملأنشاذةإسناد

روىالذيئقةوهوموسىبنالحسنخالففقدمه،اوثقهومنخالف

مرسلأ،الحسنع@ويوص،وحميدئابتعنسلمفبنحمادعنالحديث
شافة.إبراهيموروايةالأصح،هيموسىبنالحسنفروايةتقدم،كما

نازلة،متابعةالموصولةالروايةعلىالزبيريحمزةبنإبراميمتوبعوقد

الابح.يحىلنحمادتابعهإدضعيفة،لأنهاالمتابعات.بهذهيفرحلاولكن
3/1وأحمد2(،023)الطيالسيفأخرجه: 3 0

1و 4 الجامع"فيوكما3
0العللافي 7 / 2لاوالترمني)2291(،22 الضعفاء"فيوالعقيلي6(،8

3الكبير@1/903- )21(،لأالمنتخب!فيكماعللهفيوالخلال1،0

3/2،3"الكاملفيإعديوابن)372(،"الماصالمحذث"فيوالرامهرمزي

)2531(،"الشهابمسند"فيوالقضاعي)033(،الأمثال!"فياليخوأبو

ثابت،عنالأبح،يحيىبنحمادعنطرقمن(3لثاالزهدلما@افيوالبيهقي

الوجمه.هذامنغريبحسنحديثالوهداعقبه:الترمذيقالأنى،عن

خطاهو@@بعده:الاالعلل@@فيأحمدالإمامقالإذيصحلاالإسنادوهذا

العللشرح"فير@ابنوقال@،الحسنعنالحديث،هذايروىإنما

2/6وعترط.2/105@للترمذي 9 آوهاملهالأبحيحىبنداحمادهمام:ط.2
عنوالصواب:@لمطردامثل@متط@المثلمرفوعا:أن@عنحديثهمنهاثابتعن

مرسلا".الحسنعنئابت،

2للحفيليالكميرالالضحما.فيالرديريحمرة= 9 7 امأ1)الالأومط،ليوالطبرالي2،/

أعلم.واثهمو،يكودولحله(125)"لأمثالا@فيرالرامهرمزيالحرمي@،ط.
يقويوالدىأص.@لحلحيهالربيريتحرتسار@دالأمثا@هكا@فيوالموجرد

واحدةصمحةفيوقمثفقدوالتحريمات،بالتصحيفاتةمليالكتا@أدهدااعتقالي

متايىأحالمحيتنحنهفيأحطاءنحنةعلى@قط
(12المهاتفرب"(2).(1للااتقريبا"(1)



-

@للفمالد@لعللفي@لجامع

فيحاتمابيابننقلهفيماعنهزرعةأبوفالإدفيه،تكلمفدوحماد
3/1"والتعدي@الجرح" 6 فيمامهديابنوفاللأ،بالقوفيدالي@.(2952)5

2الكبير"التاريخ"فيالبخارينقله 7 /3(2991):"
يهم

(1)

بعدالئيءفي

وقدوغرائب،أوهاملهثقة،":(1734)"المغنيدافيالذهبيوقالط،افي

."لين

1/2@لأسرافا@اتحفةوانظر: 8 1/33المسند"اطراتو@ا)193(،2

عطية.بنيوسف

ع@عطية،بنيوسفطريقمن(3717)و(3475)يحلىأبوأخرجه:ب@

أن@.عنثابت،
تاريخهفيعنهمعينبنيحيىقالفقدايضا،صعيفعطيةبنويوسف

وقالط،لىلي@عطيةبنيوسف9الدوري:برواية(39لاوا(3272)

8/2الكبير"التاريخ"فيالبخاري وقال"،الحديثمنكر":(3424)63

الحديث@تروك":(617)"والمتروكونالضعفاء"فيالثسائي

السابري.صاحبمسلمبنعبيدوتابعه
بنعبيدطريقمن(6لاالحديشهأمثالفيإالرامهرمزياخرجه:إذ

أصاحب(مسلم
(2)

به.أن@،عننابت،عنالسابري،

ذكرهالحال،مجهولوهومسلم،بنعدفيهةضعب@إسنادوهذا
2الكبيرلأالتاريخ9فيالبخاري 8 9 / فيابهنقلهفيماحاتموأبو)1941(،5

تعديلأ.ولاجرحأفيهيدكراولم(7)6/4"والتعديلالجرح@

7/1الثقات!"فيحبانابنإلايرثقهولم 5 المجاهيل.توثيقفيعادتهعلى8

خطا.ومووهم!"الكير":لاللردحصالمطوعلحي(1)

خطا.وهناالمابرلمجهمسلملنعبيد@فأصبح.المطبوع،سسقطالمحكوقي@بينما(2)
2الكير،اللىلخ"فيوحاء(7)6/4"والحديل@الحرحمن@اهصز@ 8 9 / 5(4911):

السابرىاشع



دالتفرالإسنادعدلأنواعمنل@مناوةمحلل

أيضا.يصحولاثابت،طريقعيرمنأن@عنالحديثهذا@روي

7"الكامل"فيعديابنفأخرجه: لنخليدطربقمن4ههما-3/

أن@.عنقالة،عندعلج،
فيمعينبنيح@ىعنهفالإذدعلج،بنخلبدفيهضعيف.إسنادوهذا

ا@حفاء@فيافسائيوقالبثيء،لي@الد@ري:برواية(5150)تاريخه

ا/المجروحين!دافيحبانابنوقالبثقق@،لي@":(175)"والمتروكون

2 8 وغيرط.قتادةعنيرويفيماالخطأكئيركان9ة5

آخر.طريقمنأن@عن@روي

بغداد@تاريخ"فيوالخطيب)133(،الأمئا@ه9فيالئيخأبوفأخرجه:

1 1 3 / 1 12/4الغربط.وفي1 3التمهيد!"فيالبرعبدوابن1،5 5 5 /،7

1دمسقاإتاريخفيعساكروابن 3 / 4 عنالمغيرة،بنمحمدعنطرقمن6

أن@.عنالزهري،صمالك،عنالرازياللهعيدبنمام
حبانابنقالفقدالرازي،اللهعبيدبنهثامفيهضعيف،إسنادهذا

عنروىإناويخطئالروايات،فييهمكان3/9:9"المجروحين9في

ليحجرابننقلهفجماالدارتطيوقالالأئباتأ،
:11/44التهذيمأتهذيب9

وقال"،حديثفيحديتعليهفدخلفيهوهموأتهمالك،بحديثتفردأته"

4/3الاعتدال!ميزان@فيالذهبي 0 ةاخروحديئ@الحدياهذاذكرهعقب1

باطلاد".كلاهما"

11/1بغداد"تاريخ"فيالخطيبوأخرجه: 1 12/4الغرب.@وفي3 1 5

الجلاب؟حمدانبنالرحمنعبدحدئناقال:أحمد،بنالجبارعبدطريقمن

بنإبراهيمحدثاقال:حلب،نزيلالعباسأبوإسحاقبناللهعبدحدثن@قال:

بنالرحمنعبدحدثاشال:حتاد،بنيحيىحدثن@قال:الجوهري،سعيد

ان@.ع@الزهربم@عنمالك،حدثناقال:الئوري،سفيانحدثاقال:مهدي،

منهأتمارالصرا@حطا،رموللالالندنامافي.لأبيالأنا@ه"في@رد(1)

اتخريجصادر



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

إذأحمد،بنالجبارعبدعلىالسندانقلبإذمعلولإسنادهذا@تول.

والصوابالحديثان،هذانالجبارعبدعلىانقلبدوقدعقبه:الخطيبقال

عنالزهري،عنمالك،عنالله،عيدبنهامعنالأول،الحديثفي

أن@،
تعالى:قولهتفسيرفيحديثبهيروىالحديثهذاإشاد

1)2(،رتحزرو" 0 0 يرويهتهف@"@منيمثلحديث:إإسنادوأما(9المتح.0

أن@.عنالزهري،عنمالأ،حدثناقال:الرازي،اللهعبيدبنهثام
مالك.عنالله،عيدبنهامإسنادبخقنهالخطيبخرجثم

أنوذلكمرتين،إسنادهانقلبوقدعجيجة،علةلهالحدياوهذا
وقدأحمدبنالجبارعبدعلى@إسنا@انقلبالحديثهذاأنذكرالخطي@

قالالرازي،اللهعبيدبنهثامعلىبانقلابهالحديثأعلوأيضاتقدم،
2ياالميزان@هلسان9فيالحافظ ابنيعنيله-ا@ردهالذيالخبروأما9هأ:6

وأئهمالكعنبهتفردائهلأالغرائبدفيالدارقطنيفكرفقدمالكعنحبان-
فيحديثعليهودخلفيهوهم

حديثغيرمنيصحلم":3/90"لأالمجروحينفيحبانابنقال
."هريلزا

طرق.عدةصنل@م@ياصبنعمارحديثمن@روي

حدثناةقالفناد@عنعمران،طريقمن(647)الطيالسيفأخرجه.

به.ياسر،بنعمارعنلنا،صاحب

ضعيف،القطان-وهوعمران-أنلأولى:ابعلتين:معلولإسنادوهذا
وقالعه،لىلي@"الدوري:لرواية(3لمأ7)تاريخهفيمعينبنيحىقالإذ

فيحجرابنوقالدا،ضعيف"ل@74(:داوالمتروكون@الضعفاء"فيالتسالي

اضحوموكماالأيخر،الحديثأرادالالسامقال.المرضعمداديللرالدكتورعلق(1)
هلاحديتاوهوساقتمهمن

12/4د!@عدات@لح@لظر.ا(2) 1 لعرباط.6



التمردالإسنادعدلعأتمنناول@محلل

5لالأالتقريبأ ."لخوارجابرأي@رمييهئم،صدون،"ة(15

قتادة.شيخهومبهم،راوففيهالثاية:العلةأما

اخر.طريقوله

سموسىطريقمن(1343)الصحابقهمسد"فيالرويانيةأخرجه

@قيمئل"ة@اللهرسولقالقال:ز@ه،عمارعنأخيه،عنعبيدة،
خبرا".@خرهوفيخيرا،@ويهفي@ن@@بجعلهكالمطر،

تاريخهفيمعينبنيحىقالعبيدة،بنموسىفيهضعيف.إمنادوهذا

كان"قال:لدصري،ابرواية(1161)وفيضعي@ه"رمي:لداابرواية(732)

بحديثما،يحتجلا"ةقال(1210)وفيمناكيرابأحا@يطحدثصالحأ،رجلأ

1"والتعديلالجرح"فيابنهنقلهفيماحاتمأبووقال 7 5 منكر8(:إ6يلا8/

7/2الكمال!تهذيب"فيالمزينقلهفيماالئساثيئوقالالحديث!، 7 0

.@ضعي@!:(6875)

أخاهفإنعبيدة،بنموسىحالفيالبينالضعفذلكعلىزد

فيعديالننقلهفيحامعينبنيحىقالفقدأيضأ،ضعيفعبيدةبناللهعبد
2الكامل!9 1 2 فيحاتمأليابنسقلهأحمد@يماوقالبثيء"،لي@5:إ/
1"واقعديلالجرح" 2 3 / بهما"،يشتغللاوأخوهعبيدةب@طموسى:(466)5

الحدلها.منكر":2/12المجروحين!"فيحبانابنوقال

اخر.طريقمنوروي

قزعة.بنالحسنطريقمن(1412)البزارفأخرجه:

)07(،@الحديثاأمثالفيإمهرمزيلراوا)6227(،حبانب@اوأخرجه:

المبارك.بنالرحمنعبدطريقمن(397)الزهد@ا"فيوالبيهقي

عنسليمان،بنالفضيلعنالرحمن(وعبد)الحسن،كلاهما:

عمارعنأيه،عنسلمان،بنعبيدعنعقبفبنموسى
(1)

ياسر.بن

منأنتاهماوالصوا@حطأ،وموعنالنه"عنالحدينعهدامنالسالمطسوعفيصرد(1)

التخريجمصاثو



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

قالفقدضعف،وقدسليمان،بنالفضيلفيهأيضأةضعيفإسنادوهذا

9والتعديع!الجرح1فيحاتمأبيابنفيما@قلهمعينبنيحيى 6 /7(134):

يكتببالقوي،ليمى"@يه.قولهأبيهعنونقلبئقق@،لي@سليمانبنفضيلإ
بالقوي!،لي@":(49لاوالمتروكونأالضعفاء9فيالتسائيئوقالحديثمه،

كخجر@.خطألىالاصدوق،:(5427)التقريب!الافيحجرابنوقال

ز@ثه.عمرابنحديثمنرويوقد

مشد"فيوالقضاعي)2211(،شيوخهمعجمفيالأعرابيابنأخرجه:

فهد.بنإبراهيمطريقمن(1350)الهاب!

بنعليطريقمن(1349)الشهالطم@د9فيالقضاعيوأخرجه:

عبد

أسد.بنمعلىعنوعلي()إبراهيم،

4:"جرجانتاريخ9فيالسهميئوأخرجه: 3 0

أبان.بنمحمدطريقمن
2/2لأالحلية!فينعيمأبووأخرجه: 3 عاصم.أبيطريقمن1
عبيسعنعاصهأوأبوومحمد،)معلى،ثلاثتهم:

(1)
عنميمون،بن

ز@ه.عمرابنعنالمزنياللهعبدبنبكر
فيمعينبنيحيىعهقالإذميمون،بنعبيم@فيهضعيف،إسنادهذا

الكبيرأالتاريخ@افيالبخاريوقالداضعيف!،الدارمي:بروايةلالملأ(تاريحه
الآجرياسؤالاتفيإكماداودأبووقال"،الحديثمنكر":(359)3لمه/6
:(4417)"التقريب"فيحجرابنالحافظوقالحديثمه،تركقد9لمأة48)

ل@ه.حصينبنعمرانحديثمنرويوقد

الصوا@علىوجاءخطا،رموعيسى!@بل@:خرتجهاليالمصاثوحميعفيتحرف(1)
1الروانمهالحسعلي

أئتاه.ماوالصوا@الئطعيدبىبكربلىالهاب.الصدمنالمطوعفيخر@@2@
373الكمالهكذبانظر@ / كلا(.5)1



التفردالإسن@عدلأنواعمنر@سناو:ملل
-

طريقمنالطبعتينكلنا(3660)"لأالأوسطفيالطبرانيأخرجه:

)يعني:نجيدأبيعنجده،عنأبيه،عنأسلم،بنزيدبنالرحمنعبد
حصيأ.بنعمران

عنهقالإذأسلم،بنزيدبنالرحمنعبدفيهضعيف.إسنادهذا

4ا@امل!@فيعديابننقلهفيماالمدين@بنعلي 4 2 ولدفيلالي@.5/

الدارمي:برواية(527)تاريخهفيمعينبنيحيىوقالئققما،أسلمبنزيد
اشهنقلهفيماحاتمأبووقالثيءإ،حديثهدلي@قال:(664)وفيضعي@ما@

5/2"والتعديلالجرح"في 89-2 9 وفال"،الحدبثبقويلي@":(0711)0

داضعيف،.:(360)والمتروكون@االضعفاء"فيالتسائيئ

ز@ه.العاصبنعمروبناللهعدحديثمنوروي

العالية(المطال@"فيكمامسندهفيالحدنبعمرأبيابنأخرجه:

4يلا /7النمهيد!"فيالبرعبدوابن)56(،/13الكبيرأ"فيوالطبراني2(،6

3 5 أبيبزيدبناللهعبدعنأنعم،بنزيادبنالرحالنعبدطريقمن4
العاص.بنعمروبناللهعبدعنالرحمن،عد

الإفربقي-وهوأنعم-بنزيادبنالرحلنعبدفيهضعيف،إسنادوهذا
لأس،بهيى"الد@ري:برواية(5075)تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقال

منكر"المروفي:برواية(20ياالعلل،فيإأحمدرقالضعف!،وفيه

وقالضعيف!،@:(361)"والمتروكونالضعفاء"فيالشائيئوقالالحديئه،

بالقويا.لي@9:(337)والمتروكونأالضعفاء9فيالدارقطني

9فيالهيثيوذكره
فيهوالطرانىالرواهفقال:لملأ/10الزواثد!مجمع

ضعيفا.وهوأنعم،بنزيادبنالرحمنعبد

9الباريافتح"فيفقالالحديث،هذاحجرابنحتنوتد عفب7/

الصحقما.إلىبهايرتفيقدطرقلهحسنحديثوهو3(:إ)اهلأ

كالصحابةالفضلفيهممنايامةهذهفيأنهناالحديثمعنىولي@

وال@ة.القر@نفيصحيحثابتفضلهملأنثعليهماللهرضوان



-

@الف@الد@لعللمبم@لحامع

2صحيحهيرالحديثلهذاحبانابنلوبوقد 0 9 / 1 الذكزبقوله:6

الفضلفيالأمةهذهاخرأنالحديثصناعةيحكملممنأوهمخببر
كأؤلها

هذابظاهرمتعلقتعلقإن@ا:(70)الحدي@هأمثال"فيالرامهرمزيوقال

يلونههما@لذينثمقرنيخير@متي"عح@:قولهفيتناقضأعليهفادعىالحديث،
دانلها،ئافىالخيرإن@خرط،خير@ميد@ى@ولهلا"قوله:فيالمعنىفإن
حترتتم@:@قالكماومذاالئاني،منخيرالأولالقرنأدمعلوماكاد
1عمران:أ@طللتاس،لخرجتأئز 10)".

1الحديثا:مختلفتأويل"فيقيبةابنوقال المثلقال:و)نما":07
صحابتهمنلهمالتقريبعلىاخرطخبز@ميدرى@ولهلا@لمطر،ثل@متي
إلاافضل،ووجههمؤخره؟امأحسنالثوبهذاأوجهأدريمايفال:كما
أماحسنالمرأةهذهأوجهأدريماةتقولوكمامنه،التقريبأرتأتك

.@الحسنفيبينهماماتقريبأردتأنكإلاأحسن،ووجههاقماها؟

18/1الفتاوىلما"فيتيميةابنوقال الأمةاخرفييكونأتهمعناه":74

أيهماالناظرعلىيثتهحتىمنهم،يكنلمند@المضل،@يأولهميقار@من
المتابهالثوبفييقالكماأفضل،الاولأنيعلماللهكانو)نأفضل،

خيرطرفيهاحدبأنالعلممعيخر،طريهأييدرىلاالثوبهذاالطردين:
اللهأنالمعلومومنخيز@و@خرما(يد@ى@ولهلا@قال:لأنهوفلثالاخر؟مئ

عنلاالمخلوق،عنالعلمينفيو)سماكدلك،الأمركانإذاخير،أيهمايعلم

المخلوقعلىاشتبهكذلككافىوماوالتقارب،التثابهالمقصودلأنالخالق؟
أيهما

بنيونسروىمامنكر@ته:منوعذ@لضعيفبهتفردماومثال@
محمدبنعنالشهيد،بنحبيبعنفضالة،بنمفضلعنمحمد،

مجذوبم،بيدبئالنبيئأخذقال:ز@ه،اللهعبدبنجابرعنالمنكدر،
عليمه.وتوكلابالته،ثقة@لنه،بسم@اكلقال:ننمالقصعة،فيمعةفأدخلها



دالتفرالإسنادعللأنياعمنريالممناو:علل

=

بروعبد)561(،له@،الأب"وفي(24905)شيةأبيابنأخرجه:

)2453(،ماجهوابن)5293(،وأبو@اود1(،092)المنتخبه"فيحميد

فيالدنياأبيوابن2(،53)077له:الكبير!،العلل"وفي(7181)والترمذي
لائارأاتهديب"فيلطبريوا)2281(،يعلىوأبو)38(،لخمول@واضعالتوا9

3ةعلي()مسند 3الاثار!معانيداشرحفيوالطحاويلل@(،1 0 9 / ط.وفي4

2الكبيرأالضعفاء"فيوالعقيلي)2396(،العلمية 4 2 ليكماخزيمةوابن4،/

اليومعمل"فيالسنيوابن6(،021)حبانوابنبتحقيقي،(333للأ"لاالذيل
8/1"الكامل"فيعديوابن)464(،"والليلة 4/1والحاكم5،1 36-1 3،7

7/2ليهقيوا 1 لعلميةا0ط(1356)له"،لشعبا"وفي(442)لآدابا9وفي9

2/5المهمقهالأسماء@اغوامضفيبشكوالوابنالرشد،ط.(1294)و 5،8

معجمهفيالدقاقاللهعدوأبو4(،1يلاهالمتناهيقهالعلل"فيالجوزيوابن

2-2كه/2 8 الإسناد.بهدامحمدبنيونىطريقص9

بىمباركاخوهوهذا،ففالةبن@امفضلالحديط:عصحبانابنقال

دا.ثقتانجميعاوهماالقتباني،فضالةبنبالمفضللي@فضالة،

4/1"المستدرك"فيالحاكموقال 36-1 الإسادصحيححديث":37

فضالةبنالمفضللأنةإليهيلتفتلاالتصحيحهذاأنإلايخرجاط.ولم

تفرد

ىروأحدأأعلمولا":(32لاهكلااالكبير":العلل"فيالترمدي

1محمد.بنيون@غيرفضالةبنالمفضلعنالحديثهذا
00.

عصلماالمتناهيةالعلل"فيالجوريابنعنهنقلهفيماالدارقطنيوقال

@ا.فضالةبنالمفضلبهتفرد9:(1456)

(4011)ناريخهفيمعينسيحيىعهقالالحديث.ضعيفوالمفضل

@@الآجريمؤالاتفيكماأبو@اودوقال@،بذاكلي@الد@ري:برواية

فيالنساليعنهوقال"،نكارةحديثهفيقال:أئهعليعنبلغني9:(1075)
فيحبانابنإلايوثقهولم.@بالقويلي@":(563)@والمتروكونالضعفاء"

4نفاته 9 6 سالفأ.صحيحهفيفالوكما7/



-

ئدلفالا@العلل@معفيلجا@

منكرافمنعذهذاحديثهنف@المفضل،حالفيالنالضعفوعلى
8/1لماالكامل"فيعديابنفقال هذاإ.منأنكرحديثهفيأرداولم:51

يعني:محمدأ-سألت":(325)الكبير"العلل"فيالترمذيوقال

بنحبيبعنالحديثهذاشعبةروىفقال:الحديث،هداعنالبخاري-

هذا"منشيئامجذومبيدأخذعمرأنبريدة:بناللهعبدعنالشهيد،

إلانعرفهلاغريب،حديث@اهذا:(1817)عقبجامعهفيأيضاوقال

هذافضالةبنوالمفضلفضالة،بنالحفضلعنمحمد،لنيون@حديثمن

وقدواشهر،هذامنأوثقمصرياخرشيخفضالةبنوالمفضلبصري،شيخ

عمر@هأنبريدة:ابنعنشهيد،بنحببعنالحديتهذاشعبةروى
."وأصحعديأشبهشحبةوحديطمجذوم.يدأخذ

."غريبحديث@ذا@:(3250)السحه!لأشرحفيالشويوقال

جابر@ه.عناخرطريقمنالحديثهذارويوقد
4"الكامل"فيعديابناخرجه: 5 8 / 5وه/1 ابنطريقهومن3،5

عنتمام،بناللهعبيدطريقمن(1457)االمتناهيقاالعلل"فيالجوزي

مرفوعا.بهل@به،جابرعنالمنكدر،بنمحمدعنالمكي،إسمايل

فيحاتمأبيابننقلإذتمام،بناللهعبيدلضعفضعيف،إسنادوهذا
5/37لأوالتعديلالجرح" بالقوي،لي@"فيه:قالأنهأبيهعن(4711)4

فيه:قالأنهزرعةأبيعنونقلمنكرقهأحاديثروىالحديث،ضعبف
الضعفاء"فيالعقيليوقالحديثمما،علىيضرببأنوأمرالحديث،لاضعيف

1الكير! 1 8 عجائبعندهكان@:3/
مختطأ.كانوهذامسلم،بنإسماعيلسندهفيوكذلثقلت:
2الكمالهتهذيب"فيالمزيسقلفقد 5 6 / بنعليعن(47للأ1

منيسمعلمبريدةبناللهعبدلأنةضجفو@سدهاالروايقيمذهعلىأق@لم(1)
عر@ه.
.(4)0،حاتمأبيلالن"المرايلنظر.إ



التفردالإسنادعللعأنيمنري@شاو:علل
-

المكيمسلمبنإسماعيلعنوسئلالقطانيحبىسمعت"قال:أنهالمدين@
بالحديثبحدنناكانمختطا،يزللمتال:أمره؟أولفيكانكيفله:تيل

فقال:مسلم-بنإسماعلوذكرسفيان-عنونقلضرولبهئلاثةعلىالواحد

1"والتعدي@الجرح"فيحاتمأبيابنونقلالحديش@،فييخطئ)كان 3 6 / 2

مخلطالحديثضعيف9قال:أتهايهعن(669)

هذاروىقدأنهالحديث،هذاروايةفيإسماعلتخلبطعلىيدلومما

عندرواهثمقدمناه،كمار@هجابرعنالمنكدر،بنمحمدعنالحديث

أبيعن(6933)العلميةط.وفي4/903"المعانيشرح"فيالطحاوي
جابر@ه.عنالزبير،

:463/1@الكامل9فيعد@ابنقالهماوهيفيه،أخرىعلةوهناك

والكوفة،والبصرةالحجازأهلعنمحفوظةغيرإسماعيل-تيعنيوأحاديث@-"

حدلما.يكتبممنأنهإلا

الائنينأنيعنيوهذامكي،الزبيروابومدن@،المنكدربنمحمدقلت:

نزيدماالعلةوهذهمحفوظقحغيرعنهماروايتهفتكونالحجاز،أهلمن

ضعفا.إلاالحديث

أوجه:منموقوفاالحديثهذارويوقد

عنخالد،عنعلية،ابنحدثناقال:(24903)شيبةأبيابنفأخرجه:

يضعفجعلمجذوم،معيأكلز@نهعمرابنرأىأنهةرجلعنمعشر،أبي

المجذوم.يدموضعيده
حاله.يعرتلامبهمأفيهأنإلاثقات،متصلإسنادهذا

الحديث:هذافيالصوابأما

عنشعبة،طريقمنالكبير@4/242الضعفاء9فيالعقيلياخرجه:فما

يعملسلمانكانيقول:بريدة،بناللهعبدسمعتةقالالئهيد،بنحبيب

معه.فياكلرنالمجذومينإلىيبعثثمطعامأ،يثتر@ثمبيده،

قالمرت،التيالمرفوعةالأحاثبثأصلوهوبثقاتمتصلإشادهذا



-

يالفالاثدفى@لعلل@لجامع

4/2الك@راالالفعفاءفيالعقيلي الروايةوهذهالحديث،أصلهذا:42

سعيدبنيحىتابعهنوبع،قدشعبةأنقوةالروايةهذهيزيدماولعلأولى"
(1)

أعلمواللهالإسناد.بهذاالشهيدبنحبيبعن(24902)ثيبةأبيابنعند
با

2/4"لأشراتاتحفة" 7 3/5@المهرةإتحافو@ا3(،010)8 5 6

(3730).

الحديث@خرفيبزيادةتفردهيحنمللاالذيالر@هيياتيوتد@
بنبشرروىمامئاله:الزيادة،بتلكانفريعهمعوقطعاوقفافبهايضطرب

عنالشعبي،عنهند،أبيبنداودعندينار،بنمحمدعنمهران،

النبي-كل@:علىنجرانأهلوفدقدمقال:ر@مه،اللهعبدبنجابر
والسيدالعاقب

(2)
قال:قبلك،أسلمنافقالا:الإسلام،إلىفدعاهما

أنبئنا،هاتفقالا:ثاالاسلاممنيمنعكمابماشئتما@خبرتكما@ن@اكذبتما،
إلىفدعاهماالخنزير"لحموكلالخمر،وشربالصليب،@احبقال:

بيدفأخذيث@ح@اللهرسولفغدابالغداة،يغا@ياهأنعلىفواعداهالملاعنة

يجيئا،أنفأبياإليهماارسلثثموالحسين،الحسنوبيدوفاطمة،عليئ
لمطرفعلالوبالحق،بعئني@و@لذي@مجنبهرو:النبيفقالبالخراج،لهوأقزا

نرا"الولصي
(3)

لغلقالؤاثنقلالآية:هذهفيهمفنزلتللآحمه:جابرقال
قال6،.اعمراد:@أ@نفسكم،و(وأنفسناونإحمنمنمآءناركزوإشاهأبنا،

أبيبنعليوأنفسنافاطمة،ونساءناوالحسين،الحسنابناعناةالشعبي
ز@ططالب

.(7557)التقريباقدوظإ@ممحافظمتقىتقة@ةرهو(1)
درال@هنحيم:أليعد(2)
نارأ".عليهماالواثيلأمطر"نحيمأبيعد(3)
كففسنا="جابر@ه:قالالندي،قالنحيم،أبيوعندالواحدي،روايةلمظمدا(3



دالتفرالإسنادعللعأنيمنفىالسنا@محلل

-

/3المهرظإتحاف"فيكماتفسيرهفيضاهينوابنالطبرانيأخرجه:

فينعيموأبولملأ،/2المنثور!الدردافيكمامردويهوابن)2382(،102
2لنبوقه:الدلائل بتحقيقي،(121)لنزول!اأسباب"فيحديوالوا5،8
به.دينار،محمدسعنمهران،بنلرطريقمنله،واللفظ

هذاومحمدثينار.بنمحمدإلاثقاترواتهالصحة،ظاهرةحديثهذا

وقال@،ضعيف"مرة.وقالبأس!بهدالي@معين:بنيحيىقالفيه،اختلفوا

سعيرثاود:أبووقال"،صدوق9زرعة.أبووقالبطا،بأسلاحاتم:إأبو

وقال"،ضعيفمرة:إوقال"بأسلهلألي@النسائي:وقاللما،يموتأنقبل

الاحتجاجتركالترك..استحقحتىخطأهيفحىلميخطئكان"حبان:ابن
بمما.ينفردحديثهوعامةالحديث،حسن"عد@:ابنوقال"،انفرد..بما

7/1مللكاوا)7631(،7/333"لتعديعوالجرحالالظر:ا لمجروحي@وا3،4
6/3الكمالوتهذيب2،هلأ/2 0 3(5793).

/8"الئقات"فيحبانابنذكرهمهرانبنبثرفيهالإسادهذاأنكما

1 الميزان!"فيالذهيوقالالعجاثب@،البصريونعنهدروىةعنهوقال4،0

1/3 2 إلىالرجوعوعند"،حديئهإأبيترك9حاتم:أبيابنقال9ا@2240@5

2/2لاوالتعديعالجرح"كتاب 9 1للأ0 عنهكتب"هكذا:النصوجدت(41

عهوقال"،لاالميزانفيمابنحو(1511)"الميزانلان"فيماأنعلى"أبي

4دمى"تاريخ"فيعساكرابنعنهنقلهفيماشيبةبنيعقوب 7 رجل@:35/

هومهرانبنشرأنيقينأيزيدناوممامستورأ،يكونهذافعلىصالح!

38المحذثين،طبقات"فيأخرجهالثيخأباأنبهالمتفرد /3-3 (26لا9

6و 9 ال@نعبي.فولعلىمقتصراطريقهمش(2)@ا3/
5الحاكمأخرجه: 9 3 /2-5 9 بنعليعنحجر،بنعليطريقمن4

الثمعببئ.قرلثونالمتقدمبالاسنادهندأبيبنثاودعنمسهر،

ثلصلا،لحمن،والحناكز،.ولتا.و@اش@،وعلئ،@اللهرسولوثنفكتم،.

رليأحمعين،عهماللهرضيفاطمة@رنآيمتم
@م@نس@جابر@هقالالمننور"،اللو"

طمففانا،@رقيلحين،والحناوث@نآفال@.وعليئ؟@للهارسولةوثنئكم،



ال@لف@ائد@لعللالجامعفي-

كان"الد@ري:برواية(30هلطتاريخهفيمعينبنيحيىعهقالوعلي

2العللافيالجامع"فيحنبلبنأحمدوقالثبتا،،مسهربنعلي 9 /2:
2لملأ/6لابنه"والتعديحالجرحفياحاتمأبووقالدا،صدوق@الحديثصالح"

صدوقثقة":(1119)

انكماثينار،بنمحمدروايةمنبالقبولأولىصروايتهثقةفعلي

يجعلهفمرةالشعبي،إلىالمنسوبالقولنقلفياضطربقدديناربنمحمد

روايةفيكمال@نهاللهعبدبنجابركلاممنيجعلهومرةالعبي،كلاممن

ثياربنمحمدحديثفيذكرماضعفبذلكفبانالمنثور".الدرو"نعيمابي
ل@ه.اللهعبدبنجابرأوالشعبيقولمن

عه.يصحلاأنهإلاالشعبيكلامبنحوعباسابنعنوقد@رد

5الحديئالا:علوممعرنة"نيالحاكماخرجه: سأ9)والعلميةط.0
أبىعنالكلبي،السائببنمحمدعنعلي،بنحبانطريقمنحزمابنط.

ر@الا.عباسابنعنصالح،
بين.كذ@هوبلتالف،إسنادوهذا

حاتمأبيابننقلهفيماالنبيلعاصمابوقالالكلبيالسائببنومحمد
7/3@اوالتعديلالجرح"في 6 /2المجروحين!"فيحبانوابن1(،ل@174

2 (1)لناقالقال:الثوري،سفيانلي@ازعم:52

حدثطماالكلبي:
(2)

عني،
تزوهفلاكذبفهوعباسابنعنصالح،أبيعن

(3)
فيمامعينابنوقاللما،

كذاببثيء،ي@982(:داوالمتروكونالضعفاءدافيالجوزيابننقله
1/1الكبير!التاريخ@افيالبخاريوقال"،ساقط 0 بنيحيىتركه)382(:إ3
7/3لابهلماوالتعديللأالجرحفيحاتمابووقال"،مهديوابنسعيد، 6 1

فاهبوهوبه،يشتغللاحديثه،تركعلىجتمعونالناس"ي@741(:
دمتروك:(514)"والمتروكونالضعفاء9فيالنسائيوقالالحديط،،

دلي،حباد:ابنعد(1)
"عنييروهالللااسعد(3)

سمحتعه.الماجان.ابنعد(2)



التفردالإسنادعللعأنيمنةناكر@م@محلل

2الجروحبن،فيحبانابنوقالالحديش@، 5 3 فبها@كذبالوضوح:2/

ابنعنصالح،أبيعنيرويوصفه،فيالإغراقإلىيحتجأنمنأظهر

سمعولاعباسابنيرلمصالحوابوالتفسير،فيعباس
سمعولاشيئأ،منه

الحرتبعدالحرفإلاصالحأبيمنالكلبي

الصحيحبن.فياليماد@بنحذبفةحديثمئرويماللقصةويشهد

ريلبخااجه:خرأ
(1)5/1 7/1ومسلم)0834(،72 2 9(02 42)(55)

أنيريدادجم@اللهرسولإلىنجران-صاحباوالسيد-العاقبجاءبلفظ:

لافلاعتانبيأكانلئنفواللهتفعل!لالصاحبه:أحدهمافقالقال:يلاعاه،

رجلأمعناوابعثسألتنا،مانعطيكإناقالا:بعدنا،منعقناولانحننفلح

@@هينحقرجلا@مينامعكملألأبعئنففال:أمينأ،إلامعناتبعتولاأينا،

فلمالما@لجرلبنعيدةأباياطغفقال:مح@اللهرسولأصحابلهفاستثرف

اثمقماهذهلمينللمذاالله-@ي@:رسولقالقام

.(2832)3/102"المهرةإتحات"انظر:

روىمايتقوى:ولاعندهموتعددالضعفاءبهتفردماومثال@

بنعئمانعنوائل،أبيعنشقيق،بنعامرعنيونى،بنإسرائيل

لحيته.يخللكانعحروالنبيأن@ه:عفان

)034(،ماجهوابنل@07(،والدارمي)311(،شيبةأبيابنأخرجه:

1له:العلل!،"وفي(31)والترمذي 1 "لأوسطالافيالمنذروابن)31(،4

لإسنادابهذاإسرائبل،طريقمن(1081)حبانوابن)073(،

(152)و(151)خزيمهوابن)521(،الرزاقعبدمطولأ.وأخرجه

1/8والدارفطني)27(،رودلجاالنوابنحقيقي،(671)و لعلميةاط.9او6

البحاري.لمطومدا(1)
فليراحعالكتابمدافيالحديثمداخرجتوقد(2)
لنسقيقلنعامرعى@الإسناد.رحاءواتلأبايدكرلمدالأوسطامنالمطوعفي(3)

خطا.وهوعثمان...!أنةسلمة



-

لى
@الف@الد@لعللفيالجامع

1/4والحاكمالرسالة،ط.(302)و(287)و(28ويلا 1/5والبيهقي9،1 4

إسرالبل.طربقمن63و
أبيعنوروايتهمقاذ،وفيهشقيق،بنعامربهتفردالحديطهداول:ل

ضعفا.أسدوائل

الجرح"فيحاتمأبووقالالحديتأ،ضحيف"معين:ابنقال
6/4لابنه"والتعديل 1 وائلأبيمنولي@بقوي،لب@شيخ":(1801)4
78الرجا@ه:ومحرفةالعلل9فيحنبلبنأحمدعنالمروذيوقالبشلإ،

فيهفتكلموائل-أبيعنروىالذيشقيق-بنعامروذكر@:(99)

1الكما@هتهذيبإكمال"فيمغلطايالحلامةقالطلي 37 /7:

بئققه.لي@حنبل:بنأحمدعنالخلالكتاب

ونكرهبأسإبهلي@"فيه:قالالنسائيسجدفيه،تكلمسقولومع
3"الثقاتد@فيحبانابن 4 9 /7.

التقرسأ"فيحجرابنالحافظتاللذاتضعيفه،هوذلثفيوالأقر@
الحديث!.لين":(3093)

ذكربعدمالنفاتأحاثيثلمخالفتهمنكرةشقيقبنعامرحديتأفول:
2المحلى!"فيحزمابنقالاللحية،تخليل 7 فمنعثمانحديثاما":2/
النفلإ،بقوةمشهورأولب@شقبق،بنعامرع@بالقوي،ولب@ائيلإسطريق
@يالنركمانيابنوقال

شقيق،بنعامرسنده:1/54"النقيالجوهردا
أخرجوقدبقوفيلي@حاتم:ابووقالالحديا،ضعيصمعين:ابنقال

الشيخان
(3)

فيللتخليلذكرولاطرق،عدةمنالوضوءفيعثمانحديث
شيءمنها@.

7/1لهالكصاتهذيبإكمال@فيوالنص(1) يعني:فكره-المروف@.درقال(2655)37 عندهتحرفوتدساتي،كماالعللفيماوالصواببتيء،بيتكلمملمأحمد-
لزاي-لالمر@زيالى@لنال-!بالمرونيا@
4/3الكما@هتهذيب)2(إ 2/3لاعتلالأاوديزان)0303(،0 5 لهأ..80)9

1/4مسلم!صحبحو،)3346(،8/411البح@ري،دمحيح(3) وحدبت=1(،2)(232)31



التمردابسنادعللعأنيمنةنا،رال@علل
-

الزياثةهذهمعالحديثبهداتفردقدشقيقبنعامرأنعلىالةق

هذامنوائلأبيأصحابفأينسلمقمابنشقيقوائلأبيعنالمنكرة

الحديث

1/1المعادأالزادفيالقيمابنونقل 9 وأبوأحمدالإمامقال"فقال:1
حديثإ.اللحيةتخليلفييثبتلا@رعة:

2الحبيراالتلخيص"فيكماابنهاللهعبدنقلهأحمدوكلام 78 / لم@:7)1

."شيءصحيحاللحيةتخليلفيلي@

يقول:أبيسمعت:(101)"الحلل"فيحاتمأبيب@الرحمنعبدوقال
حدي@لأاللحيةتخليلفي@كالنبيعنيثبتلا"

1/38@الأوسط9فيالمنذرابنوقال التيوالأخبار":(36لاعقب5
حدبثوأحسنهاأسانيدهافيتكلمقدلحيته،خللأتهس@النبيعنرويت

عثمان

3الضعفاءا"فيالعقيلي 2 7 لين،فيهاالتخلبلفيوالروابة4:9/

الإسناد".هذامئأصلحهوماويخها

(2)

دالتفيتحريجهاانطرعتمان،عنةعديىطرقمىمنهورالوضرءفيعنساد

4الجامعا 2 9 / 1 4و(9للاملأ2 4 5 / 1 9لا2 اقخليل.فكرمهاضيءويى@ي(67
5الصجحمقدمةفيمسلمالإمامقال المحذ@حديتثيالمنكرلوعلامة.1-6/

روايئهخالمتوالرضا،الحمطأملسعيرهروايةعلىللحديتررايتهعرفتما@نا

الحليتمهحوركانكذلكحديخهصالأغلبكانفلثاتوافقها.تكدأو@رواتهم

ينسحر@والذيالعلم،املحكملأن"قال:نم"مستعمله..ولامقولهيخر

منالماتشاركقديكودانالحديت،منالمحذثلهتمردماقبولفيمدههم

الرمريلمنليعمدتراهمىد@امافال.نم"رووا..مالعصفيوالحمظالحلمأمل

سفاملستلأوعير@وحديتلحدقيالمتقينالحعاظأصحابهوكترةحلالهفي

حدينهماعنهماأصحالهمالقلفدمتركمسرطالحلمأهلعدوحدينهماعروت

مماالحدف@العددصأحدهماأرصعهمايخرويأكرهليسنهمالاتفتىعلى

لغير3،عدمماالصحيحفينمركهمقدممنولي@أصحالهما،منأحديعرفهلا

"أعلمواللهالاس.منالضربمناحليثقولجانز

1/2الحيراالتلخيص"ةانظر 7 8(87).



-

@الفعالد@لعللفي@لجامعى

يث@،النبيعناللحيةتخليلفيالواردةالأحاثيثحزمابنضعفولد
2المحلىلا"فيفقال 6 إعلالعقبقالثمطشينهيصحلاكلهداوهذا:2/

."البابمذافيماكلفسقط"الاب:أحاديث

شقيق،بنعامرحديثقؤىقدالعلمأهلبعضنجدهذا،كلومع

1الكبير".العلل"فيالترمذينقلفقد@عثمانعنوائل،أبيعن 1 5

أصحمحمد:قال"فقال.الحديث،ساقأنبعدالبخاريشيخهعن(13)
عنديشيء

(1)

هذافييتكلمونإتهمفلت:عثمان.حديثالتخليلفي

حسن،.هوفقال:الحديث،

حسنهو"البخاري:وفول
لااللغويالمعنىبه:يعنيلعلها

لاصطلاحيا
حسنحديثهذا:(31)عقبالكبجر!الجامع9فيالترمذيوقال

صحيحيهمافيأخرجاهإذحبان،وابنخريمةابنكذلكوصححه"،صحيح
1/1"المستدرك"فيالحاكموقالالتخريج،فيمركما اتفققد":49

فييذكراولموضوئه،فيعثمانلحديططرقيإخراجعلىالشيخان
غيررواتهبجميعاحتجاقدصحيحإسنادوهذاثلاثأ،اللحيةتخليلروايتهما

الوجوماامنبوجهطعناشقيقبنعامرفيآعلمولاشقيق،بنعامر
المستدركاتلخيص"فيفقالعامر،عنالكلامفيالذهبيتعقبهوقد

1 4 9 صحيحشاهدولهقال:معينابنضعفهقلت:":1/
"

1الكمال@اتهذيبإكمال@@فيمغلطايوقال 3 6 عيسى،ابوصحح7:إ/

بستمادلاعهشيحنأو@(عانيأعح"الحالم.قولأنالحديتأهللدىرسلرم(1)
الا@.فيشيءأنلالهمعناهبلصحفنه

أحا@يثضعفمئوبينضعفهمنوقودقولهبيىالجمعاحتمالليكردتاولهمكدا(2)
المعنىبهيرادمإنماللحسنالمتقدمينكثيرصلأد@طلاقوكنلكقاتمأ.الاب

اللغوي.
لهذاحزموابىحاتموأبيأحسدتصعيصصقدمناهمامعغريبقولرهناة@تول(3)

وي.لراا
1/1الدبر،الحافطامتدراكوانطرةلكأ 14-1 1 الملقن.لالن7



دالتفرالإسنادعللعأتمنرالشاو:محلل

-

الطوسيعليوأبو
(1)

."اللحيةتخليلفيحديثه

الألبانيالعلامتانالمتأخرينمنصححهوالحديث
(2)

وسأنقلوشعيص،
الألباني،اليخعلىالرديتمنلدخلالومنطرقه،وأناث@شعيبالثيخقول
3"الإحسان"فيشعيبالئخقال 6 3 /3-3 أن@حديثمنشاهد@اوله:64
1/5والبيهقي)541(،@اودأبيعند صححهاأخرىطربقولهحسن،وسنده4

1/1الحاكم عدياسربنعمارحديتمنواخرالذهبيووافقه4،9

1/1والحاكم)924(،ماجهوابن2(،لاالترمذي عائنةحديثمنوئالت.49

1/1الحاكمعند منصرابعموئقون.ورجالهأحمدورواهالهيئمي:وقال5،0

الأنصاريأيو@أبيحديثمنوخاص.(432)ماجهابنعدعمرابنحديث
2الرايقالأنصبوانظر:بها.صحيحفالحديث(433)ماجهابنعند 3 /1-

حديثمنرويفقدالثخذكرماغيرأخرىطرقوللحدي@انتهى،.!26

وأمأولى،أبيوابنالدرداء،وأبيوجابر،أماضعوأبيالمازني،دزبرتميم
بناللهوعبدوجرير،طالب،أبيبنوعلي@كرة،وأبيعمرو،لنوكعبسلمف

ضعيفة.الوجوههذهعامةأنإلاعاس.وابنعكبرف

التوفيق:وبالته@مول

@ه:مالكبنأن@حديثأما

لبيهقيوا)541(،وداوأبو@)313(،الطهور@ا"فيعبيدأبوفأخرحه:
7/2داالمختارة@@فيوالضياء)512(،والبغوي1/5،4 62 6 1(2708)

02)و(2709)و عنزورانالوليدسعنالمليح،أبيعنطرقمن(71

أن@.

2الطوسيكابليالدي(1) يقال-ماعلىالا@-مدافيعطشيرأصح1(2يلأ6

عنمال@هعنوانل،أبيعن@تقيئ،ب@عامرحليث

زلة.عالمولكلتصحبحا،بىومذامامرقال
2ثاولهأبيسننصحيحير@(2) 4 5 /1-2 5 كتهسوغيره0

.12ايهوالدكرمهالقصرةعلى@صرحتحليقناانظرةصحيح،عيرالاصطححمذا(3)

لي=حجرابنقاليضر.ولاالواو،لتأجرالفروان!رالضياء.البغويعندجاء(3



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

فيالبخاريذكرهفقدز@ران،بنالوليدلجهالةةضعيفإسنادوهذا
8/3الكبير!الاريخ@ 9/7والتعديل!الجرحفيإحاتمأبيوابن2(،005)6

7/5الثقاتا@فيحبانابنوذكرهنعديلأ،ولاجرحافيهيذكراولم(16) 5 0

يتكلمولمكتابه،فيذكره)نماحبانابنلأنله،توثيقأيعدلاهذاأنإلا
أهلمنولاشيوخه،منالوليديعدولاحاله،عرفأنهيقتضيبماعليه
توثيقفيعادتهعلىجريأكتابهفيفكرهإنماحبانابنيكونهذافعلىبلد@

2/2المحلىلأ"فيعليهحكمحزمابنإنثمالمجاهيل. وكذلكبالجهالة،6

1/7الحبير!التلخيصدافيحجرابن ه@.6)4

لاجهالتهعلىوهرالوليد.بجهالةمعلأالطريقهذامنالحديثفجكوفى

سؤالاتفيإكماداودأبوعنهقالفقد@ب@أن@منسماعلهيعرف
لا؟أممالكبنأن@منسمعندريلاجزرى":(1796)ثاالآجري

يصح.ولاالطريقهذاغيرمئ@بهأنسعنالحديطهذارويوقد
من2ها/3@الكامل"فيعديوابنم@3(،7)يعلىأبوفاخرجه:

عنئابت،عنسيا؟،بنحسانحدثاقال:حصين،برعمروطريق

لحيته.خللتوضأإفاكان@روالنبيأن@ه:أن@

حاتمأبوعنهقالإذحصين،بنعمرولضعفثضعيفإشادوهذا
:(1272)295/6@والتعديلالجرح"فيالرحمنعبدابنهعهنقلهفيما

لىالحديث،فاهبهووقال:بحديثه،يحدثناولمعنميالروايةتركت9
عنعيحدثموضعفيهولي@فيه:إقولهزرعةأبيعنونقلط،بثي

:(390)والمتروكون@االضحفاء@فيالدارقطنيوقالالحدينلأ،واهي
.@وكمترإ

يقولرتدعليها@،الراءبتقديميعي:الواو-لأخير@ونيل.(7423)التقرسا@
النبيلانالحليشا،للين:(7423)التقريبه"فيعنهقالحجرابنبنقانل.
ليونقه

جمعأنهأعلم-واللهلالظامر-سظ@غحجرابرأماةفنقرلالكان@ه،"
ابنتوتقعلىاعتمدف@نهلكالةالنمبيواساله.حبانابنوتوتيقعليهالعلماءسكوت
هكنا.التوثيئنييطلق@العلمأهلأححأسط@3التوتيق،بفأطلقحبان



التفردابسنادعللعأتمنناو:ل@محلل
-

ولاميزان@3/842،الكامل"انطر:منه.أضعفشاهدنحسانوئيخه

4@االاعتدال 78 / 1(1806).

ى.أضطرقمنئابتعنرويالحديثأنعلى

عنفؤيب،بنعمرطريقمنالضعفاء@93/751فيالعقيليفأخرجه.

منفرغفلما@اللهرصولوضأتقال:مالك،بنأن@عنالبناني،ئابت

."سوقال:يده،أدخلوضوئه

بالنقل،مجهرلالعقيلي:إعنهقالذؤيببنعمرضعيف.الطريقوهذا
أعلا@الحديثساقنمذؤيب!بنحفصبنعمرولعلهمحفوظ،كيرحديثه

3/1الاعتدال!ميزان"فيالذهبيوقال يعرفلا":(6100)93

1الضعفاء""فيالحقيليوأخرجه: 5 5 حفصبنعمرطريقمن3/

فرايتهك@اللهرسولوضأتقال:أنى،عنثابت،عنحفص،أبيالعدي

بأصابعه.لحيةيحلل

فيماأحمد-عنهقالإذحفص،بنعمرلصعصثضعيفإسنادوهذا

فيه:فولهمعينبنيحيىعنونقل"،وحرقاهحديثهتركاالعقبلي:إنقله

."بالقويلي@"ةقالأنهالبخاريوعنعه،بئيلي@"

الطريق.مذاغيرمنرويوقد

1الحاكمفأخرجه: 4 9 / حدثناقال:محمد،بنمروانطريقمن1

مالك،بنأن@عنعائشقيأبيبنموسىعنالفزاري،محمدبنإبراهيم

."@يبهذا@مرني9وقال:لحيتة،وخللتوضأكعاليئرأيتقال:

منيسمعهلمموسىأنالأولى:بعلتين:معلولالسندبهذاوالحديث

منالخطأ9:(16)"الحلل"فيابةعنهنقلهفيماحاتمأبوقالمالك،بنأنى

عنالرقاشي،يدبئعنرجل،عنيحدث،عائثةابيبرموسىمروان،

يالنبيعنأن@،
محفوظ،.غيرهذا"للال@:فيوقال@،

نل@موسى@يه،اضطرابهيالسندهذافيالحقيقيةالعلةولكنلتول:

تربع.مروان



=

@للف@اند@لعلل@لجامعفي

@البختريجعفرأبيمصنفاتفبهمجموع9فيكماجعفرأبوأخرجه:إذ

الفزاريمحمدبنإبراهيمحدثناقال:صالح،بنصفوانطريقمن)ووه(
به.عاثثة،أبيبنموسىةقالإسحاق،أبو

لاحظتأنكإلاالتسويةتدلي@يدل@كانو)نصالح،بنفصفوان

زيادةتدليس@سبهةفاتفتالد،طبقاتجميعفيلالتحديثصرحقدأنه

تقدم.مابغيررواهموسىأنعلى
البختريجعفروأبولله(،@العلل"فيحاتمأبيابنأخرجه:فقد

أبيبنموسىعنصالح،بنحسنعنيون@،بنأحصدطريقمن(549)
أن@.عنالرقاشي،يزيدعنرجل،عنعائثة،

3الكامل!فيإعديابنواخرجه. 67 / عنالأشهب،أبيطريقمن2

يزيدعنأنيسة-أبيابنوهوالجزري-زيدعنعاثشفأبيبنموسى

به.مالك،بنانسعنالرقاشي،

لي@"معين:بنيحيىعنهقالالأشهبآبوصحيف،إسنادوهذا
منكر"البخاري:عنهوقال"،الحديثضعيف@اوهوأيضا:عهوقالط،بثي

2/3"الكامل"انظر:ضعيف"النسائي:وقال"،الحديث 67.

عنعالح،بنالحسنطريقمنا(للا.شيبةآبيابنوأخرجه.

ان@.عنالرقاشي،يزيدعنعائثفأبيبنموسى

أبيبنموسىأنيتبينبعضمعبعضهااالطرقهذهولضربلتول:
بلاأن@عنرواهإذأوجه،بئلائةفرواههذاحديثهفيمضطربعائة
أنيسة،أبيبنزيدعنورواهأن@،عنيزيد،عنرجل،عن@رواهوساطف

علىالعلمأهلتكلموقدان@.عنيزيد،عنورواهأن@،عنيزيد،عن
بنالحسنطريقعقب(84)لانجهالعلل!"فيحانمأبوفقالالحديث،هذا

منتركةعلتهلناتبينئمغريبذلثأننظنوكناالصحيح،هذا"صالح:

التلخيص1فيحجرابنوفاللأ،ان@عنموسى،وجعلنفسين،الإسناد

2لتفريسهدا(1) 933)



التفردالإسنادعللأنواعمنر@سناو:محلل

1/2الحبيرا 7 أبيبنزيدعنعائثة،أبيب@موسىرواهالفإنماة(8يلا5
أنى".عنالرفاشي،يزيدعنأنبسة،

موسى.طريقغيرمنالرقاشيبزبدعنالحدبثرويوقد

فيوالطبراني)134(؟ماجهوالن)411(،شيبةأبيابنفأخرجه:
يزيدعنطرقمنالعلمبةط.(520)والحديثط.(52ياالأوسط،"

د@ه.أن@صالرقاشي،

الرقاشيأبانبنيزيدعلىأن@حديثمدارأنيبينقدماهالذيأتول:
8/1الكما@اتهذيب"فيالمزينقلفقدضعيف،وهو 1 أبيعن(7553)0

الرقاش@،يزيدحديثيكتبلايقول:حنبل،بنأحمدسمعت"قال:طالب،
الحديث،منكركانولك@لا،قال:نجه؟كانلهوىحديثه؟تركفلمله:قلت

"،ضعي@"فيه:قالأنهمعينبنيحيىعنو@قل"،عليهيحملسصة:وقال

علأثيحديث@ولي@لح،صامرجلومرة:

يزيد.طريقغيرمنالحديثرويوقد

1/2الحبيرداالتلخيص"فيكماالزهرياتفيالذهليفأخرجه: 7 5

1والحاكم)68(، 4 9 / عنالزبيدي،عنحرب،بنمحمدطريقمن1

ز@ه.مالكبنأن@عنالزهري،

عامر-بنالوليدبنمحمدوهوالزبيدفي-نف@معلول،إسنادوهذا

عنالبلاغبصيغةيرويهوتارةأعلاه؟هوكماالزهريعنبرويهتارة

@ه.أن@
2الحبير"لاالتلخيصفيكماالذهليال 7 6 / بنيزبدحدثنا9:(86)1

أنى".عنبلغهأنهالزبيدي:عنحر@،بنمحمدحدثناقال:ربه،عبد

هذاصححقدالقطانابننف@الاضطراب،هذامنالرغموعلى

8القيمابنحاشيةفيكمافقالالطريق، 6 منلي@تهف@يضر@لاوهذا":1/

فيف.الرامد:(7ملا3)@التريبافيوهو(1)



-

@لفالالدي@لعللفي@لجامع

أنهوبينفيه،الزبيديشيخعينقدوالصفارحفظ،منعلىحجةيحفظلم

عنفيه:فقالتارة،بهحدثحرببنمحمدإنقلنا:لوحتىالزهري،

الذيأنمنهفيعرتكتابهيراجعفقدفلك،يضرهلمأن@،عنبلغنيالزبيدي
هكذا!.الصفارعنفأخذهعه،بهفيحدثالزهري،بهحدث

1/8حاشيتهفيالقيمابنوتعقبه يلتفتلاالتجويزاتوهذه9فقال:6

الزبيديرسالب@معلولالحديتأنويعلمونعلله،وأطباءالحديثألمةإليها
والاحتمالالم@.التجويزاتيهولينهمبيةيحوللافوقولهمله،

الروايةعقبقالالذهليأنهذاالقيمابنتعليلبرجحوماقلت:
8القيمابنحاسيةفيكماالمرسلة 6 / المحفوظهوهذاةإ1

(1)
ابنوقال@،

معلو@ه.آنهإلاتقاترجاله"الحبير@:التلخيص"فيحجر

الطريق.هذايخرمنالحديثهذارويوقد

الكنى!فيإوالدولالي)072(،لأستار@ا@اكتفيكماالبزارأخرجه:
1/3 1/601والدارقطني2/0،2الكامل!9فيعديوابن59-03،6

اللهعبدبنايوبعنأسد،بنمعلىطريقمنالرسالةط.(370)والعلميةط.

ل@ه.أن@عنالحسن،عنالملاح،
رواهنعلمإلاالبزار:عنهقالإذآيوب،لجهالةةضعيفإسادوهذا

معلىإ.إلاعنهحدثنعلملابصري،وهوايوب،إلاهكذا

غيرالحديث،منلهأجدلمهذااللهعدبنوأيوب"ةعديابنوقال
فيالذهبيوقالعليمه،يتابعلاالطريقهذامنوهوالواحد،الحدي@هذا

1/2الاعتدا@هميزان" 9 يعرفإ.لاالحن،عن":(1085)0
الطريقهذامنالحديطهذابروابةتفردقدأيوبأنيعنيوهذاقلت:

ضعما.إلايزيدهماوهذا

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

المهملة.لالطاءالمحموط!@التلخيصا:فيإتصح@(1)



دالتمرالإسنادعدلأنواعمنل@شاو:محلل

1"الكامل"فيعديابنأخرجه: 4 8 / عنالطويل،سلامطريقمن4

@ه.أن@عنقرة،بنمعاويةعنالعمي،زيد
فيعديابننقلفقدالعمي،زيدلضعفضعيف.إسناداوهذ

1"الكامل@ 4 7 / عنونقلط،لثيلي@9فيه:قالأنهمعينبنيحيىعن4

الحديثوهذا9الكامل:فيعديابنوفال@،ضعي@يخه:قالأنهالنسائي

ولعلهالطويل،سلامعنهالراويمنالبلاءالعمي،زيدمنفيهالبلاءلي@

ومنهما،.فهأضعف

البخاريعهقالالسعدي،سنمبنسلامهوهذاالطويلوسلامقلت:

1الكبير!التاريخ"في 2 5 / نقلهفيماحانمأبوعنهوقالالتركوهإ،ل@222(:4

4/2والتحدي@!الجرح"فيابنهعنه 4 تركو@ه،الحديث،ضعيف@ة(1122)1

الحديئه.لأضعيفقال:زرعةأبيوعن

ةالطريقهذايخرمنرويوفد

2ويلالحدي@ا0ط(3000)"لأوسطا"فينيلطبراافأخرجه: 97)

ز@ه.أن@عنالرراق،مطرطريقمشالعلميةط.

أبو@رعةقالفقدأص،منيسمعلمالوراقمطرثمنقطعإسنادوهذا
الروايتهة(9131)8/033"والتديلالجرح"فيحاتمأبيابنعنهنقلهيخما

(807)"المراسيل"فيوقالشئأ"،أن@منمطريسمعلممرسل،أن@،ص

.@مرسلوهوفئأ،أن@مئيسمعلممطر"حاتم:أبيلابن

الطريق:هذاغيرمنوروي

1/5البيهقيأخرجه: عنخالد،أبيعنالصائغ،إلراهيمطريقمن4

ان@

7حاشهفيالقيمابنقالهخالد،أبيلجهالةةضعيفإساد / 1@

مصادر.منيديبينفيمالهترجمةعلىأقفلمهذاخالدوأبوقلت:

الطريق:هذاكيرمن@روي

(452)والحدبثط.(455)لأوسط!ا"فيالطبرانيفأخرجه:



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

حدثناقال:إسحاق،حدئناقال:خليدبنأحمدحدثناقال:العلميةط.

ل@نه.أن@عنحميد،عنجعفر،بنإسماعل
ترجمةعلىآقفلمالأذنب،التيمياللهعبدبنإسحاقفيهإسادوهذا

الطبرانيعندخليدبنأحمدإلاعنهراوياوجدتماالبحثطولوبعدله،
بناللهعبدحدياوالاخرأحدهما،هذاحديثينعنهروى"الاوسط"في

وييرووجدت@@وسيساله-إلا@حدمنكمالماقال:جمبه@،البيعنمسعود،

الحال.مجهولفبكونجعفر،بنو)سماعيلشريكعن

8/4الكامل!"فيعديابنوأخرجه: @الموصح"فيوالخطيب1،9

5 2 5 / بنمحمدعنسعيد،بنهاسمحدثناةقالفياض،بنهلالطريقمن2

التخليل.بذكر@هأن@عنزياد،
فيحاتمأبيابننقلفقدسعيد،بنهاشملضحفةصجصإشادوهدا

9/1@اوالتعدي@الجرحإ 2 وعنأعرفمأ،ما"فيه:قالأنهأحمدعن(443)9

عديابنوقال@،الحديطضعيف"أبيه:وعنث@ءإ،لي@9ةمعينبنبحيى
8/4لأالكامل"في لايرويهماومقدارذكرت،ماغيرالحديثمنله":19

.@عليهيتابع

ياصر@ه:بنعمارحديتوأما
)03(،لترمذيوا)924(،جهمابنوا)741(،لحميديافأخرجه:

1والحاكم 4 9 / أبيبنسعيدعن@عيينةابنوهوسفيان-عنطرقمن1
رأيتقال:ياسر@ه،بنعمارعنللال،بنحسانعنقتاثة،عنعروبة،
لحيتهبخللبمج@اللهرصول

كماأحمدالإمامقالمعلول،أتهإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذا@قول:

87القيمابنحاشيةفي يكونأناماداختلط،الحميدييكونانلأإما:1/

ليجادابننكرهالحلبي،الكنديوهو(1)
سفيالذبيعنهوقال8/5،3اققاشا@

9اللاطأعلام / 1 بأسأ،.بهعلمتدماما.3
ماحه.اب@روايةلفظ(2)



دالتفرالإسنادعدلأنعاعمنلال@مناو:ملل

-

/11"المهرةإتحاف@فيكماالمدينيبنعليوفالخلطإ،عنهحدثمن
07 فيالبخاريوقال"،الكريمعبدمنإلاقتاثةيسمحهلم":(49301)2
3/3الكبير!التاريخ@ حانمأبووقالسعيددا،حديثيصحداولا:(12له6

عيينة،ابنسوىآحدبهذايحدثلم":(60)"العلل"فيابنهعنهنقلهفيما

صحجحأكانلوقال:صحيح؟هولابنه-القولقلت:-عروبة.أبيابنعن
الحديتهداليعيينةابنيذكرولمعروبة،أبيابنمصنفاتفيلكان

ا/الحبير")التلخيصفيحجرابنوقاليوهنما،مماأيضأوهذاالخبر

7 معلول،وهوماجه،وابنالترمذي،فرواهعمار،حديتوأما9يلام@:4

أبيابنعنماحه،وابنالترمذي،رواهماطرقهأحسن
(2)

سفيان،عنعمر،

ئقة،وحسانعه،بلالبرحسانعنقتا@ة،عنعروبضأبيلنسعيدعن

حتانعه.منقادةولاسعيد،منعةالنيسمعهلملكن

بعشروفاتهقبلاختدطعروبةأبيبنسعيدأنالمعروفمنلقول:

أطالوقدبعده،أمالاختلاطقبلعليهاأقفلمعنهسفيان@روايةسنين،

الكتابمحققوأيضأ(25)@االنيراتالكواكب"كتابهفيالكيالابنالنفس

الاختلاطقبلعنهحدثمناستيفاءفيالنبيربعبدالقيومعبدالثيئ

م@إنتقول:والقاعدةالفئتين.ضصسفيانيذكرلممنهماأحدأأنإلاوبعده

انهعلىفيحمللعدأمقبلاختلطممنسمعهلعنهيعرفلم
بعدسمع

احتياطأ.الاخلاط
لووحتىالحاكم،روايةفيبالتحديثصرحفدعيينةابنولكنقلت:

للال،لنوحسانقتا@قببنبالانقطاعمعلولايبقىالحديطفإنهذا،صح

بنلحسانذكرهفيوهمقتاثهأنيجدالمدين@بنعليكلامفيالنظروالممعن

أعلم.واللهعن@المخارقأبيابنالكريمعبدعنبلال،
عبيدوأبو4(،1للاوالحميدي)546(،الطيالسيأخرجه:الطريقوهذا

ماجهوابن2(،لاوالترمذي)ما(،ثيبةأبيوابن)013(،الطهور(1في

ال@طرع.شسقطت(2)يخهمساعأيلكر@أنهيحني.(1)



=

@الفعلئد@لعللفي@لجامع

1والحاكمل@061(،يعلىوألو2(،4لا 4 9 / عيينفبنسفيانعنطرقمن1

بلال،بنحسانعنالمخارق-ابيابنوهوأمية-آبيبنالكريمعبدعن

به.ياسر@بنعمارعن

عنمرةفرواهالحديثهذافيعليهاختلفقدسفيانأنيتببنتقدممما

حسان،عنالكريم،عبدعنأخرىمرة@رواهحسان.عنقتا@فعنسعيد،

تقدم،كماالثانيرجحواالعلمأهلأنغيرالأول،منأعلىالانيوالإسناد
والله

1/07المهرم@1إتحات9فيكماالحاكم صحيح!.9:(49301)2
لأالجرحفيحاتمأبيابننقلفقدبين،ضعفهالكريمعبد@قول:
6/7والتعديع! فبه:قالأثهوهوأيوب-عن(311)5

عشبهبثيهولي@@فيه:قالأتهأحمدعنونقلبثققه،لي@الله!يرحمه9
."الحديطضعيف"حاتم:وأبيمعين،بنيحمصوعندا،متروك

عييةابنقالمنقطع،الإسادهذافإنهذا،الكريمعبدحالوعلى
بنحسانمنالكريمعبديسمعلم"الحديث:عقبالرمذيإليهأسدهفبما

3الكبير@3/التاريخ"فيالبخاريوقالالتخليل،،حديطبلال :(12له6
/11المهرظإتحاف"فيحجرابنوتعقب@حسانمنالكريمعديسمعولم@
07 يخرصحيح،قوله:"ةفقالالحديث،هذاتصحيحفيالحاكم(14930)2

هوو)نماوهم،الكريمعبدنسبفيعدهوقعومامعلول،هوبلصحيح،

"ضعفهوقدأميقيأبو

رلآ@تها.عالةحدبطوأما
)1731(،راهويهبناسحاقد)413(،الطهورا"فيعبيدأبوفأخرجه:

بلال،برلحانترحمحيصاكخلةالخارينوفلث(@خر،بأصالحديثيعلوقد(1)
لقالعملىمنسصاعهعندهنترلو"،عمارأ..@رأىعه:قال

كماعملىأ،سمع

فلمالعدم،قرينةأوالسعتريخةيرححعمابحتتوقدالتراحم،بقية@يثأبهمو
أعلم.لاللهديء،أظفر



التفردالإسنادعللأنواعمنل@شاو:علل
-

6/2وأحمد 12/414بغداد"تاريح"فيوالخطيب0،1،/1والحاكم3،4

14/4والعلميةط. 0 6/6الكمالهتهديب"فيوالمزيالغرب،ط.4 9

ابنوهوموسى-قال:و@،أبيبنعمرعنطرقمن(5381)

@وواللهرسولأن@نما:عائةعنكريز،بناللهعبيدبنطلحةعنئروانء

لحبته.خللتوضأإفاكان

1/2@المجمع@فيالهبثميفالالصحة،ظاهرهإسنادوهذا الرواه:35

ا/الحبير!التلخيصفيإحجرابنوحسنهموثقونا،ورجالهأحمد

2 7 6

قالمجهول،السندهذاأنالأولى:علتان:فيهالحديثهذاأن

":(500)البرقانياداسؤالاتفيكماالدارقطني
طلحةعنئروان،بنموسى

الناسا.حملهمجهولإشادعالتععنكريز،بناللهعيدالن

:(2477)@الكاش@"فيالدهبيقالمرسل،أتهفيه:الأخرىوالحلة

منيسمعلمكريزبناللهعبيدبنطلحةمرسل!وعائةالدرثاءأبيعن"

عائثة.

عمر@.ابنحديثوأما
1"الكامل"فيعديوابن)234(،ماجهابنفأخرجه: 8 / 6،5

1/1والدارقطني 5 1/5والبيهفيالرسالة،ط.(555)والعلميةط.2 من5

عنالاوراعي،حدئناقال.الع@نرين،أبيبنحبيببنالحميدعبدطريق

كانقال.2@،عمرابنعننافع،حدثنبقال:قي@،لنالواحدعبد

بأصابعهلحيتهشبكثمالعرك،لعضعارضيهعركتوضأ،إذايهاللهرسول

تحتها.من

علىالتعريجمنبدلاالطريقهذامنالحديثمنالةفيالدخولقبل

ضغمه،والآخروثقهقدالحلماءبعضأنوذلكقي@،بنالواحدعبدحال

فيالبوصيريألمحوكذا"عدالته..فيواختلفوا":1/55البيهقيعنهفال

الزجاجقه.@مصباح



-

@لفعاثدي@لعللفيالحامع

فيكماعنهأحمدالإمامداودأبوسألفقدضعفه،منفأماةقلت
حدينهبكونأنأخنمىي،أصلا"ففال:(1651)أحمدلمالأماماأقوالموسوعة"

5/1الكمال،تهدي@فيإالمزيونقلمنكرأ، سعيدبنيحعىعن(4ها.)1

والمتروكون!لأالضعفاءفيالنسائيعهوقالمحه،شيلا@اشبهفيه:قالتها
5/1الكمال!تهذيب"فيالمزينقلهفيماوقالدا،بالقويلي@":(372) 1

لم@فيه:قالأنهمعينبنيحيىعنالغلابي،عنونقل"،ضعيف":(4180)
والتعديح!الجرح@افيابنهنقلهفيماحاتمأبوعنهوقال"،قريبولابذاكيكن
6/3 /2"لاالمجروحينفيحبادابنوقالحديث،يعجبنيدالا:(120)0

1 يخالفبماالاحتجاجيجوزلاالفاهير،عنبالمناكيرتفردداممن:45
بحديئهاعتبراندالثقات،يخالفلمالذيبحديتهمعتبراعتبرو)نالثقات،

)721(،)الضحفاء@فينعيمأبووذكره"فحسنفيهالاثباتيخالفلمالذي

وذكره9المزي:وقالالحديت!،منكر9فيه:قالأتهالحاكمعنالمزيونقل
وقال"،المتروكينمنالدارقطنيالحسنأباعليهوافقفبمنالبرقانيبكرأبو

6/3"والتعدي@الجرح"فيحاتمأبيابننقلهفيماالقطانيحيى 0(120):
المقتنى!دافيالذهبيوقالبعجائب،عنهيحدثذكوانبنالحسنكان@@

الحديث،.منكر)7053(:إلهالكاس@لأ،الاوفيضغف!،:(1780)

منكرمنهمقسموجعلهتضعيفصعلىكانواالعلمأهلأكابرفهؤلاء
حجق@اتفاقهمكانشيء،علىالحفاظمنأربعةأوئلاثةانفقفإذاالحديث،
عرة؟!.إلىوصلواوقدفكيف،

تاريخهفيمعينبنيحىفقالفوثقوهالعلماءمنمجموعةوخالفهم

.(280)آحمد"ماملم@اودبيدسؤالات(مطبوع@يعيهوقفتتم(1)
16/0الالسير!فيالذميقالهماالثقةمعنىتفميرفيللفاتدةمايدكرو@ما(2) 7 الن@ن0

سساغةالديالثحعلىاللفظةمنهيطلقودالحفاظعاروقبله-للالرقت-هذا
كرتفيالتقةانادبالنقة،تسسيتهفيوترخصواعدل،و)تباتئتقن،بقراعةصحيح ولهنقل،لساالضابطحسله،لماالمتقنلمصفيالعدلعلىتفعكانتالنقدنمة(

الصتأخرودقرسعلالمن،وسرفةلهم



التمردالإسنادعدلأنواعمنل@مسناو.علل

7/1لأا@قاتفينبابنوشكرهلأثققا،الدارمي.برواية(471) 2 3

ابنوقالثققه،تابعيطثاميعنه:فقال(1145)الئقات!"فيالعجليوكذا

6/5الكامل!"فيعدي الأوزاعيروايةفيلأنبه.بأسلاأنهوأرجو":19
@ا.ومراسيلآوهاملهصدوق":(42)ووالتقرب،@افيوهواستقاضاعه

فأماعدله.منأقوالسنناقث@والمجرحينالمعدلي@دكروبعدقلت:

حيثمنلاعدالتهحيثمنوثقهإئماأتهالراجحفمنمعينابنتوثيق

الغلابيإنثمعدالته،فييطحنلمالرواةمنأحدافإنتقدمفكماضبطه،
فيالطعنهوهاهاتصحيفه@يكون@ضعي@لمحيه:اقالأتهيحيىعننقل

أعلم.واللهالحفظ،
فيكذلكنكرهئحئت@نهف@الثقات،فيلهحبانابنذكروأما

لاوبمراسيلهولابمقطوعاته،يعتبرلاأتهعندهالراجحولكن"،المجروحين"

أقرب.الضعفإلىعندهفيكونبالروايةتفردهحينولاعنه،الضعماءبرواية

فلاالتوثيقفيبالتساهلالمعروفينمننهف@له،الحجليتوثيقوأما

الكبراء.خالفوقدسيمالاتوئيقه،علىيعتمد

روايةفيلأن)2(؟بهبأسلاأئهوأرجو"فيه:عديابنقولوأما

عنه،الأوزاعيلروايةحصرأعلم-واللهمذا-أقول:استقامه!عنهالأصزاعي

لاوبمقاطيعصيشرولاير@ولممريرفأليعنيرويالدي@رهووقال.

."عهالضحثاءلروايةولابراسيله،

لاصطححمحالصله-لأسلاأنهأرحوقرله-فيعلىابناع@طححانليحلم3
4المحمرعقهدالمراندعلىتمليقهديالمل@يقالالحصهرر، 5 اليرطيقولشقدأ9

مدااللي@صصه:مابهالاسلاأنهآرحوفقالعدي،ابنالررتقهحدأواهراوفي

لالباسيحنيله-باسلاأنهأرجوبقول-نمالراويمنكراتينثرعديوابنبنونبق
ألهأرحويحني:اسم@-منه35:1المنكور.التعليقفيأيفأوقالالكذب،تحسد

لاأنهأرجر"ضصردهيكودأنتقتصيممافغفييطلقهاسيالنرأيتله-لاسلا

لعدالكلمة-أي:قالها-نهمها،عليه-المحلقالموضعةيعيومما-الكذسهيعتمد

انطر:انتهى،عليها"يتابعلمرعامتهاالمنكدر-ابنوهريرلف-أحاثيتساقأن

1المددالحكمتهلمجلة 33 / سلامة.خلفمحسدالتحأخيامقال4



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

بيانه.سيأتيكمامعلول،أثهإلاكهالأ@زاعيروايةمنالحديطومذا

معلمقارنتهمجالفلاثقات!نفر"فيلهالدممئقيزرعةأبيذكروأما
الطريفةبهذهالتونيقإنثموغيرهم،والحاكممعيئبنويحبىأحمدأقوال
التساهل.منكنيربدخلهالإجمالعلى

ليىضعفهأنإلاضعيف،قي@بنالواحدعدأنلناتبينتقدممما
أعلم.واللهحديثه،حسنمنهأقوىأومثلهبراليتوبعفمتىشديدا،

1/5البيهقيقالبه،تفردمماالحديتهذاأنإلا بهتفرد9ة5

قي@إ.بنالواحدعبد

أخرى.طرقمنقيسبنالواحدعبدالحديثهذاروىوقد
1/0والدارقطني)234(،ماجهابنفأخرجه: 5وا7 العلميةط.21

قال:العشرين،أبيلنالحميدعبدطريقمنم@55)و(375)وك@(4)و
قال:عمر،ابنعننافع،عنقي@،بنالواحدعبدعنالأوزاعي،حدئنا
بأصابعهلحيتهوشتكالعرك،بحضعارضيهعردتوضأإذمح@اللهرسرلكان
من

1/1الدارقطني 5 طريقمنالرسالةط.(556)والعلمبةط.2
أننافع:عني@،بنالواحدعبدعنالأصزاعي،حدثناقال:المغيرة،أبي
أحيانا.ويركبأصابعه،لحيتهولثكعارضيه،يعركتوضأإذكانعمرالن

أنهإلاالعشرينأبيابنقولنحوفذكر)573(:،عقبالدارقطنيقال

الصواب!.وهولموقوفه(:يلاهعقبوقالالصوالمج@،وهويرفعه،لم
ابنرواهحديثعنأبيوسالت@ه(:ل@لاالحلل"فيحاتمأبيابنقال

عنالأوزاعي،عنالعثرين،ابي
(1)

ابنعننافع،عنقي@،بنالواحدعبد
أبي:قاللحييه.بينوشبكعارضيه،عركتوضأإذاكانعحمالثيئأنعمرة
يزيدعنالواحد،عبدعنالأصزاعي،عنالوليد،الحديثهذاروى

لفيالخمبتوفالالصواب.علىالصوأثبتاحطأ،صصوهودر!المطوع.فيلا(
خطأ".وموالراحدوعدالحجميع



دالتفرالإسنادعللعأنيمنو@السناومحلل

@@
أشبهوهو@رو...البيكانلا:قاوقتالة،الرقامي،

5البيهقيعندعامربناللهعبدتابعه 5 / ابنعنناثع،طريقمن1

موقوفا.ه@،عمر

عنوقتادفيزيدعنقي@،بنالواحدعبدعنالحديثهذارويوقد

1/1الدارقطني 5 طريقمنالرسالةط.(557)والعلمبةط.2

قال:قي@،بنالواحدعبدعنالأوزاعي،عنميمون،بنكئيربناللهعبد

إذاكانجم@اللهرسولأنمالك:لنأن@عنالرقائمي،ويزيدقتادةحدثي

بأصابحه.لحيتهوشبدالحرد،بحضعارضيهعركتوضأ

مرسلا.عنهمارواهوكذا

1/1الدارقطنيأخرجه:إذ 5 صالرسالةط.ه(هول@العلميةط.2

قال:الأوزاعي،حدثناقال:سماعفبناللهعبدبنإسماعيلطريق

مرسلأ.الرقاشي،ويزيدقاثةصقيى،بنالواحدعبد
يزيدعنقي@،بنالواحدعبدطريقمنالحدبثهذارويوقد

نحوه.@م؟البيعنقتادة-بدونيعني:الرقاشي-

1/1الدارقطنيأخرحه: 5 طريقمنالرسالةط.ه(هويهالحلميةط.2

عنقبى،بنالواحدعبدقال:الأ@زاعي،حدثناقال:المغيرفأبي

يزيد

الصواب!.هووالمرسل@عقبه:الدارقطني

روايات:أربعالحديثهذافيلهالواحدعبدأنلنايتضحتقدممما

يزيدبهاوتفردتارة،ويزيد()قتادةبينفيهامقرونومرسلةوموقوفة،مرفوعة،

عليها.توبعالتيالوحيدةالموقوفةالرواياتهذهومنأخرى،تارة

لحديثالأسانيدهذهمثلتعدديحتمللاالواحدعبدحالأنإلا

@المواب..@@@ل@الدارقطيا@سليهدابعدتميقهفيالطبأبوزادا(@



=

و@لف@اثد@لجامعفى@لعلل

حفظه.سوءمنالواحدالحديثفيالتلونهذاأنفالظاهرواحد،

@ه.الأنصاريأيوبأبيحديطوأما
1أحمدفأخرجه: 7 / )334(،ماجهوابن2(،اي@حميدبنوعبد5،4

4/3الضعفاء""فيوالعقيلي)31(،511:"العلل"فيوالترمذي 2،7

8/37"الكامل9فيعديوابن1(،137)مسندهفيشيوات عنطرقمن2

ان@ه:أيوبأبيعنسورة،أبيعنالسائب-ابنوهوواصل-

بالماءلحيتهومسحتمضمضتوضأ،@اكان!لمجرواللهرسول

فيالمزينقلإذالسائب،بنواصللضعفضعيف،إسنادوهذا
لي@@فيه:قالأنهمعينبنيحيىعن(72هل@ه@7/4لاالكماللاتهذيب
منكر@:(387)الصغيراالضحفاءفيإالبخاريعنهوفالبثيء،،
متروك":(600)@والمتروكونالضعفاء"فيالنساليعنهوقال"الحدي@

."لحديثا

8/33@الكماللأتهذيبفيالمزينقلفقدسورةأبووأما لمأيلاا.1

لامناكير،أيوبابيعنيرويالحديث،@يه.قالأنهالبخاريعن

ضعفهالحديط،فييضعففيه:اقالأنهالترمذيعنونقلعليم@يتابع

:(617)"والمتروكونالضعفاء9فيالدارقطنيوقالجدأ"،معينبنيحيى

أيوب.أبيعنيرويطمجهول
بيصنسماعلهيعرفلانهف@حاله،فيالبئنالضعفهذاوعلى

1لا:العلل"فيالترمذيقال@،أيوب 1 عنمحمداسألت":(13)5
لافقال:اسمه؟ماسورةأبوفقلت:شيء.لاهذاةفقالالحديث،هذا

@اللهرعولرأيتةبلفظعديوابنوالعقيلي،ماحهابنورواياتأحمد،روايةلمظ(1)
لجة.فخللتوضا

عنمه.الروايةتحلفلاالحدلصمنكرةيهتلتمنكل"@ثفمه:ابحابتال(2)

.(3)1/6@المبزا@ه

2دعقبالرمذصه@حامعفيالصهناعلىوتفتنم(3) نا@سررةألو"ةتال(54

عليها!يتابعلاأيو@أليعنمناكيريرويالحديتمنكر



دالتمرالإسنادعدلأنواعمنلالمسناو:محلل

-

أيوب،.أبيمنسماعلهيعرفولامناكير،عندهبه،يصنعماادري
كسوابقه.يصحلا@هأيوبأبيحديثأنالآنظهر

المازني:زيدبنتميمحديثوأما
ملولبنهارونحدثناقال:(1286)الكبير@دافيالطبرانيفأخرجه:

أبيبنسعيدحدثناقال:المقرئ،الرحمنعبدأبوحدثناقال:المصري،
رأيتقال:أبيه،عنتميم،بنعبادعنالأسود،أبوحدثناقال:آيوب،

صرحليه.لحيته،علىبالماءومسحتوضما@زاللهرسول

عنجميعأحديثا(4لاالثلانةالمعاجمفيفلهالطبرانيشيخأمافاتول:

فيجاءماإلااللهمله،ترجمةعلىأقفولمالمقرئ،الرحالنعبدأبي
1/3@النسبةمثبه9 0 ثانيةلاموآخرهديد،وا@بالفتحال@صاحبه:وقال1

وهذاشاهي@!.ابنمعجمفيمصغراوقعوقدالطبراني،شيخملولبنهارون

ماوعلىوالتعدبح.الجرحأصولمنلب@بلتونيقأ،يعدلامعروتهوكما

بالمخالفة.معلولفإتهالسندحالمنتبين

4/4أحمداخرجه:فقد

حدثناقال:(2192)والمثاني!لأالاحادفيعاصمأبيابنوأخرجه:

خلف.بنبكرثروأبوشيبة،أبيبنبكرأبو

بنالمجيدعبدزهيرأبيطريقمنبتحقيقي(201)خزيمةابنوأخرجه.

المصري.إبراهيم

الرحمنعبدابيعنزهير(وأبولر،وأبوبكر،وأبو)أحمد،اربعتهم:

الرحمن،عبدبنمحمدوهوالأسود-أبيعنأيوب،أبيبنسجدعنالمقرئ،

رأيتقال:ابيم@عنتميم،بنعبادعنالزبير-بنعروةيتيمنوفل،مولى@ل

ويمسحيتوضأجميه@راللهرسول
لحيته،."زياثة:يذكرفلمرجليهعلىالماء

هارون،سنادب@الطبعتينكلتا(9332)لمالأوسطا"فيالطبرانيوأخرجه:

فيخريمةابنمناعلىسهوتدعل@محضالرحينعلىالسحنكرأننكولا(1)
.(201)قبيلالشتصرال@ختصر!



=
@د@@الف@@لعللفي@لجامع

بالأخطاءحافلأالكبير@المعجم@كتابكانولماالعبارة،هذهذكر@ونلكن
تضعيففينعتمدهأنيمكنفلاوالتصحيفات،التحريفاتمنالكثيرة
الكبير!.المعجم"فيخللهناكنقول.ولكنالحديت،

أمامة:ابيحديطوأما

)211(،شيبةأبيوابن)713(،الطهورا"فيعبيدألوفأخرجه.

لنعمرعنالحباب،بنزيدعنطرقمنه@.70)لكبير!ال@فيوالطبراني

نوضأإذاكانيث@هاللهرسولأنأمامة:أبيعنغالب،ابيعنسليم
خلل

6/2الكبير،التاريخ1فيالبخاري 2لا1 غالبأبيعن(02
رفيقة.وكانتلحينه،بخلل@هامامةأبارأىأنه

نقلفقدمقال-وفيهغالب-أبيعلىالحديثهذااختلفألحول:
8/3الكمال،تهذب"فيالمزي 9 المنكرفيه:قالأنهسعدابنعنام@56)4

النسالي:وعنبالقويإ،لي@يه:إقولهحاتمأبيابنعنونقل@،الحديث
1/2التلخيصا@فيالحافظوقالضعيفإ" 7 ضعي@ه.د)سناده"يلاهأ:6

جابر:حديثأما
8الكامل!فيإعديابنأخرجه:فقد 9 / غياثبنأصرمطريقمن2

تال:جابر،عنالحسن،عنحيان،بنمقانلحدثاقال:الخرساني،
أيتهفرأربعولاثلاث،ولامرتين،ولامرتيغيرالله-فيرسولوضأت
مئط.أنيابكأنهابأصابحهلحيتهيخلل

لأالضعفاءفيالبخاريعنهقالفقداصرم،لضعفةضحيفوهدا

"والمتروكونالضعفاء"فيالنسائيوقال"،الحديثمنكر".(34)الصغير،

2الحبيرالاالتلخيصفيحجرابنوأعلهالحديثإ،متروك":(65) 77 /

3الكما@ال@هنيبرا@طر.عمرو"1ةبل@لالطهررامطبوعنيتحر@(1) 5 6 / @مط.37)5
أوهالأ.لهقدملصةلهأ911)دالتقريسافيوهو(2) تخليطومرشأربحا"،ولانلاثادولا:"دالكاكلمنالمطوعدي(3)



التفردابسنادعللأنياعمنا@سنا،:محلل
=

عنالحسن،روايةيريدخت@كأثهآيضأأ،انقطعالسندوفي"فقال.(8يلا

المدين@بنعليعن(112)@المراسيل"فيحاتمأبيابننقلفقدجابر،
لمالحسنالجميع:كلامومعنىبهز،عن(114)و@رعةأبيعن(113)و

جابر.منيسمع

الدرراءةأبيحديثواما

2/2@الكامل1فيعديابنفأخرجه: 8 عننجيح،بنتمامطريقمن1

لحيتهفخللتوصاع@ال@هرسولرأيتقال:الدرداء،أبيعنالحسن،

@ا.دىلمرنيالمكذاوقال:مرتين،

الحسن،عنبتمام،يعرفإنماالحديثوهذا"عقبه:عديابنقال

وعامةيسير،شيءالرواياتمنذكرتماغيرولتمامعير@رواهقدأنهعلى

عليمأ.الثقاتيتابعهلابرويهما

فيمازرعةأبوقالالدر@اء،أبيمنيسمعلموالحسنضحيفتمام

مرسلا.الدرداءأبيعنالحسن1:(148)"المراسيل"فيحاتمابيابننقله
أوفى:أبيابنحدي@أما

الورقاءأبيطريقمن(311)و(82)الطهور@9فيعبيدأبوةفأخرجه

ثموجهه،غسلفيلحيتهوخللتوضأأئهأوفىأبيبناللهعبدعنالعبدي،
هكذا.يفعلجميه@اللهرسولرايتقال:

الحافظعهقالالرحمن،عبدبنفانداسمهالورقاءأبرةضعيفإسناثه

."وكالمتر:(5373)يبهلت@را"في

سلمة:أمحدبسأما

/23الكبير!9فيوالطبراني3،/2الضعماء!"فيالعقيليفاخرجه:

سلمق@أمعنرافع،أبيبناللهعبدعنإلياس،بنخالدطريقمن(66لا

اللحية.ويخللينرضأيث@اللهرسولكانقالت:

2الكببر!التاريخ"فيالبخاريعنهقالهذاوخالد 8 ة(336للأ31/

يرالحافطقاله(1)
.(7المااتقريسه1



-

يالفعلئدفى@لعللالجامع

عليمه.يتابعلا"هذا:حدثهعنالعقيليوقالعا،لثيلي@"

عمرو:بنكحبحديثأما

عمروبنمصرتطريقمن(412)الكبير@91/فيإالطبرانيفأخرجه:

كعببهيبلغجدهعرابيمطعنعمرو،بنكحببنمصرفبنالسريابن

وقفاه.لحيتهباطنفمسحيتوضأ،النبيئ-@رأيتقال:عمرو،الن

1الوسطىلماالأحكام"فيالحقعبدقال 6 6 لاالاسنادوهذا":1/

فيماالقطانابنوقالتعالى@ا،اللهشاءإنعنهآسألحتىتذكرةوكتبتهأعرفمط
مثتجمجهولإسنادهو":(77لاهالميزا@هلسان"فيحجرابننقله

يعرفون@ه.لاالسري:وجدهوابوهالسريبنوعصلنومصرف

وهذهوقفامه"زياثة:فيهفإنخللمنالإسنادفيماعلىريادة@قول:

منجاءماإلااللهمالوضوء،أحاثيثعمومفيتردفلمالنكارة،غايةمنكرة

هذافيجاءالذيغيروهذاقفاه.إلىرأسهبمقدمبدأزيدبناللهعبدحديث

اعلم.واللهالحديث،
بكرة:أبيحديطوأما

بنصالحبنمحمدحدثناقال:(3687)مسندهفيالبزارةفأخرجه

أليقال:العزيز،عبدبنبكاربنالرحمنعبدحدثناةفالالعوام،
عنيحدثبكرة،أبيبنالعزيزعبدأبيسمعتقال:العزيز،عبدبكاز

ومضمضثلاثأ،يديهفغسلتوضاعيهزاللهرسرلرأيتقال:@هأبيه
برأسهومسحالمرفقن،إلىذراعيهوغسلثلاثا،وحههوغسلئلاثأ،واسثى

رجليهغسلثممقدمه،إلىمؤحرهومنمؤخره،إلىمقدمهمنبيديهيقبل
لحيته.وخللرجله،أصابعوخللئلاثأ،

الوجههذامنإلابكرةأبيعنيروىنعلمهلاالحديثوهذا"ةعقبهوقال
الحديشه.صالحالرحمنوعبدبأس،بهليسالعزيزعبدبنوبكار@شاد،ال!بهذا

@المجمع"فيالهيثميوقالترجمة،علىلهأقفلمالبزارشيخأنغير

)نبهأ.ماثةالعرس@اللادمانلأي(1)



التفردالإسنادعللأنواعمنر@سناو:علل

2 33 وبقيةترجمه،منأجدلمالعوامبنصالحبنمحمدالبزارشيغ@:1/

الصحيح!.رجالرجاله
الوقوفليينسنلمالتيالطرقبحض"التلخبص9فيالحافظوذكر

2فيفقالمسندة،عليها 77 / الطبرانيفرواهعلي،حديثوأما@للاسأ:1
حديثواما9وقال:ومنقطعإ،ضعيفو)سناثه@مردويهابنعليهانتقاهفيما-

1/2فيوقال"،مروكوهوالزيات،ياسينوفيه:عدي،ابنفرواهجرير 74:

عنولفظه،الصغيرأ9فيالطبرانيفرواهعكبرفبناللهعبدحدياوأما"

الكريمعبدوفيه"شةالتخليل@اقال:صحبقيلهوكانتعكبرة،بناللهعبد
1/2فيوقالضعي@ما،وهوأمية،أبو فرواهعباس،ابرحديثوآما":77

أيضا"الطبراليفيوهوضعيف،وهوهرمزأبينافعترجمةفيالعفيلي

عدممعمتعددة،طبقاتفيالحديث@سنادفي@لتفرديحصلوقد@
حلا@@ذلكفيالباحثيتوقفوقد@خرى،@حاديثفيالمتنوجود

أبيعنالحذاء،خالدعنالئوري،سفيانروىمامثاله:وتصحيحأ،
عيهة:اللهرسولقالقال:ثوبان،عنالرحبيئ،أسماءأبيعنقلابة،

منهم،و@حدالىيصيرلاثتمخليفة،ابنكفهمثلاثة،كنزكمعندبغتتل"

ئنم@مايقتلهلمتتلافيقتلونكم@لمثرق،قبلمن@لنود@لز@ياتتطلعثنم
الثلج،علىحبواولرفبايعوهرأينموهالفلأافقال:أحفظة،لاشيئاذكر

(2)

ودي)329(،الصحير"دالمعحممطوعفيعليهوقمتثم
كلتا(7639)الأرسط1

الإلسا@لهذاإلاعكرةلنالهعدعىالحديتمدايررىلا"ةفيهوقالالطعتي@،

هناإ.عيرحدثأعكمرةساللهلجدولا@حفظالزبيري،أحمدألولهتفرد

لالأوصطا@يوالطرالي1/،82،الكبير"لالصمماء@يالعقيليعدعليهوقمت3
مذهيرو@م1عقبما.الطراليقالالعلمية.ط(22)سوالحدبط.(22يعا

إلاالوضوءفياللحيةتحبلدي@النيعنعاس،اسعنعطاعطصاللمطة

تهالحخاري(ع@العقيلينقلدقدضحيف،واكسنادشيان،بهتفردهرمز،ألونافع

بهلاعليهتابعلا@الحليث:مداعفالحقيليرقالالحديش@،المنكرةندعفيقال

ضالها.ميهااللجة،تحلبلفيوالروايةالامناد



=

يللف@الد@لعللفي@لجامع

@لمهدفي،@لنهخلبفةتهف@
)مقرولن(.يوسفبنوأحمديحى،بنمحمدعن(40لطماجهابناخرجه:

6/5النبرقمالانلكفيالبيهقيوأخرجه: 1 سويدبنإبراهيمطريقمن5

6/5"النبوةلائلفي*البيهقيئ تاريخ"فيعساكروابن1،5
كاش.بنحميدبنيعقوبطريقمن194/34@دثق

6/5النبوظلائلسفيالبيهقىوأخرجه: 1 مسعود.بنمحمدطريقمن5

سويد،بنو)براهيميوسف،بنوأحمديحيى،بن)محمدةخمشهم

هتامبنالرزاقعدعنمسحود(بنومحمدب،كا@بنحميدبنويعقوب
أعلاه.بالإسنادالثورفيسفيانعنالصنحاني،

السنن"فيالدانيعمروأبيعندالرمادقيمنصوربنأحمدوخالفهم
الئورفي،سفيانحدثناقال:الرزاق،عبدع@فرواه(54لاالفتن!فيالوارثة

أسماءأبافيهيذكرلمبه.ثوبان،عنقلابة،أبيعنالحذاء،خالدعن

اقالرزعدعنرايرمنأكئرلاتماقالإسناد.فيفكرهوالصوابالرحبيئ.

حفصبنالحشنتابعهروايته،علىتوبعالرزاقعبدأنكمافكره،على
4الحاكمأخرجه:إذ 63 / الحذاء،خالدعنسفيان،عنطريقهمن4

فذكره.ئوبان،عنالرحبيئ،أسماءأبيعنقلابة،أبيعن
المهدي@كتابصاحبإسنادهصححوقدثقات،رجالهإسنادهذا
1:"الصحيحةوالائارالأحاديثضوءفيالمنتظر 9 1-1 9 رالدكتو2

1قال:إذالبستويالعليمعبد 91-1 وسفبانقلابةأبيعنعنةوأما":92
ا@رلسينلأنا@أ؟د@ال!@ئفيتضرفلاالمدلسين،منوهماالئوري

فيححرابنالحافظرتبهموقدالمحققين،عندسواءحدعلىكلهملي@
يوصفلممنالأولى:منها:مراتبخمسعلى"المدلسينطبقات@كتابه

ماحهالنلفط(1)

(1319)التقريسه1"الصدو@ةوهو(2)



التفردالإسنادعدلأنياعمنل@مشاو:علل
-

الصحيح،فيلهوأخرجواتدليسهالأئمةاحتملمنوالثانية:ناثوأ،إلابذلك
فيالثوريوسميانالاولى،المرتبةفيقلابةاباونكرتدليسه...وتلةلإمامته
وبناءتدلسه!أقلماسفيان:فيقالأئهالبخارفيعنوذكرالثانيقعالمرتبة

سرطعلىصحيححدياهذاالحاكم:قالتضر.لافعنعنتهماهذاعلى

الذهبيووافقهالشيخين،
وهذاماجه.ابنبهتفردكثير:ابنوقالأيضا.(1)

الزواثدإ"فيالبوصيريوقالصحيحقوئإسناد
(3)

صحيحإسنادهذاة

."صحيحإسنادهالنتيجة:نقات.ورجاله

السلسلة9فيالحديثالألبانيالعلامةضحفدقداخرجانبومن

1"الضعيفة 1 9 / لفظة:فيهواستنكرقلابة،أبيعنعنةبس@واسننكرهمأ5)1

درفيخ@ئلقتيميةابنالاسلامشيخعنقيماكلاماوذكر@لمهدي!@لثهالخليفه

فلينظر.اللمظةهذه

13/2@والنهايةالبداية"فيكثيرابنوقال ثوبانعنبعضهم@رواه":73

أعلم،.واللهأشبصوهوفوقفه،
السنةأهلرواياتفيالمنتظرالمهدي"كتابصاحبغالىحي@في

قال:إذالإسنادتضعيففيالحصت@محمودعدابالدكتورالإما@والشيعة

3 مدلسون،ثلائتهمالجرميقلابةوأبوالحذاء،وخالدالثورفي،دسفيان:18

منواحدالإسنادفيكانولوبالعنعنة،إلاطرقهممنالحديثهذايردولم

إإ.بهالاحتجاجلناجازلماحدئ@،ط@وقدالئلاتةهؤلاء

إن"فقال:عليع@وردالمتقدمالبستويالدكتوركلامفلثبعدوفكرقلت:

يمكنكانوقدحان،ابنالحافظيقولكماتدلشأالناسأشدمنالثور@سفيان

الأكثرونعليهابعلقاعتقاديةمسألةغبرفيجدلأ-ندلبس@-مسألةفيالتساهل

يد@نالانحثالأخطاءمنوميالمحدلين،بحضذكرهاعلىاعتادمماالصرةمذه(1)

يوافقهألهيعنيلاالحاعكحمص"دالمستدركفىما@ردردعنالدمبيسكوت

المسالة.مذهيروالمصيلالمحتمجالناولي@أبلأحكمهعلى

.1/31"والملاحمالفتنكتابهإفيفلكفكر(2)

4/2ماصاابىزواظفيالزحاحةدمصاح(3) 03-2 04.



-

@للغعائد@لعللفي@لجامع

سفيانلأنأيضا.التساهلينبغيلاأخرىجهةومنجهقعمنهذا@مالا،

مناكير،صاحبضعيفوهوجدعان،بنزيدبنعليعنيرويممنالورقي

الثوري،روايةمنالحديطهذاأنيدريناومالعينه،الحديثهذارواةمنوهو
طبقاتوترتيبالحذاء؟خالدعنبالععنة،فجعله@دلسهزيد،بنعليعن

إنحيثمطرثفقاعدةلعدهيصلحلانطري،ترتيبحجرابنعندالمدلسيغ
منها".عدثأقلابةأبيشأنفيوفكرعديدفمواطنفيئطزث@الملمسهالحافظ

عنالثوري،سفيانروايةيخرجالمومسلماالبخاريأنفلكبعدوفكر
إلاقط،حديثأالإسنادبهذايخرجالمأتهمايعنيالوهذا@قال:الحذاء،خالد
والذينالبخاري،@ونوحدهمسلمفاخرجهاخالد،عليهاتوبعواحدةرواية

الكلام،هذايحنيهمايدركونالذينوحدهمهموالتعدي@الجرحعلميفقهون
وفيبالمحاصرة،الاكتفاءأواللقاءتحققفيومسلمالبخارفيشرطيخصفيما

لهمأخرجواهمنعم،والتدلي@..الخفيالإرساللقضاياالحمليالتطبيق
مطلقأ!لاوالنقد،التخريجعندأمامناتكونأنيجبمخصوصة،بكيفبات

أعلهافلابةأبيروابةمنعديدةأحاثيثإلى"الفتح@افيالحافظأضاروقد
الحفظواضطرابلإرسالوابالدليح

قلابة،أبيروايةعنحجرلابنكلامفيهماموضعينذكرثمقلت:
المصنفذكرثاني:موضعفيقال9قال:منهما،الثانيالموضعهووهدا

بنالوليدطريقمنأور@هالعرنيين،قصةفيأن@حديثالبخاري-يعني:-

فيهمصرحأقلابقيأبيعنكثير،أبيبنيحيىع@الأوزافي،عنمسلم،
والتسولمجهالتدلي@منفيهفأمنجمبعه،فيبالتحديث

جميعهاالنصوصهذه@حجر:ابنعنالكلامهذانقلبعدوقالقلت:
العمليئوالتطبيقشي:،العامالتوثيقأنالأولى:اثنتين:نقطتينعلىتؤكد
أنالباحثوعلىبينهما،الخلطيجوزفلااخر،شيءحديثكليخصالذي

يصدرماكلمعدنيأ،قالبألي@نفسهالراويأنوالثانية:جيدا.لهذايتفطن

1البري!التح(1) 3 5 / 1 لملأ(..3)تجل2



التفردالإسنادعدلعأنيمنل@م@ناو:@لل
-

1والإتقاد.الدقةمنواحدةمرتبةفيالأحاديثمنعنه
00.

ةضعيفالحديثهدابأنالقوليمكنناهذادوبعدأخيرا:وقال

له،بعضعنبعضهمروايةفيوالتدلي@بالإرسالوصفواممنئلائةلاشراك

كلامه.انتهىأعلم!تعالىواللهبالتمماع،النصريح@ون

أئماالحديثسندتفجففيالحمشمحمودعدابالدكتوربالغقدقلت:

قلابةالحذاعوأبيوخالدسفيان،عنعنةهوللسدتضبفهسببوكادمبالغة،

أبوأماتدليسهم.بسببروايتهمضعصشبهةعلىالرديمكروثلاثتهمالجرمي،
2/4الاعتدال!الميزانفيالذهيذكرفقدقلابة 2 فقال:يدل@،أته(4@م4)6

صحفلهوكانيلحقهم.لموعمنلحقهم،عمنبدل@أثهإلانفسه،فيثقة@

2:"المدلسينطبقات"فيحجرابنوقالويدل@،.منهايحدث 1(15):

قالالرازقيحاتمأباأنإلا."والعلائيئالذهي،بالتدلي@-أ@بذلك-وصفه"

6لابنه@والتعدي@الجرح"في 8 / تدلي@!.لهيعرفلاظربةأبو":(2)ملأ5

علىبلالمتفدمبن،منبالتدلب@وصفهأحدعلىأقفلمقلت:

يصمهولمتقدم،كماعنهالدلي@معرفنهبعدمصرخحاتمأبافإنالعكس

ذهباو)سماالعلماء،كلاممنعليهوقفتفيماوالعلائىالدهىإلابالتدلي@

قاللذامحتملة،بصيغةيلقهملممنبعضعنيحذتكانلأتهفلث،إلى

"يلحقهملموعمنلحقهم،عمنيدل@"الذهيئ:

لقيهعمنحذثإفاإلابالتدلي@،أحدأيصفلا@إثهحاتمأبوأما

بصيعةالراويحتثبناأمامحتملة.بصيغةمنهيسمعهلممامنهوسمع

ذلثيصفولامرسلعندهفهذا@قط،عاصرهلليلقهلمعمنمحنملة

التدلي@ينالمريقعدمثيالتاخري@ركادلعصعليهمارتالديالمنهجومدا(1)

لحيثقيقاب@سحدلدالارمال،وا
2لاقراحاا1 1 7 أروهر@لقالالندلي@،عر@0

رصوحآ،أضداللمبيالحالطنليلىوكدانم@،يس@حهلمعمىحدلأالراويبروي
يسععهولمتحرعنالرحلرواه@ما:47الموقظة!:@فيالتدل@نعريففيفقال

الاصطلاعكتبفدالحالحطن،بهذينحاصأنهحأمداولعليدركما،لمأونص
أعلم.وا*يخر@على



-

يللف@اند@لعللفي@لجامعى

5/2التهذي@هتهذيب"فيحجرابنالحافظقاللذاتدليسا. 0 3يا2 44)

فياللقاءاشراطإلىف@بمنيقويمماوهذا"حاتم:أبيكلامعلىمعلقا
."بالمعاصرةالاكتفاءلاالدلي@،

عنهيعرتلمالتدليى،فيحاتمأبيمصطلحعلىقلابةفأبوبذن،

منمعيسمعلمماولقيهسمعهعمنيحدثأنهعنهيعرفلاأثهأيالتدلي@،

هذاغيرفيعهحدثوقدالرحبيئ،أسماءأبيعنكانتهناروايتهأنوبما

بسماععنهمصرحاالحديث
(1)

مه،وسمعأسماءأبالقيقدقلابةفأبوإفت

فعنعنتهلذامنه،يسعولم@لمعمنيرسلهوإشماعنه،يدلىلاهولذا

أسماءأبيعنروايتهوأنخصوصاالسماععلىتحملالرحبيأسماءأبيعن

ديالدمنةبصيحة
9

@مسلمصحيح

حجرابنالحافظأقوالمنالحم@ضمحمودعدابالدكتورذكرهماأما

شيء،التدليىذكرمنيهلي@منهاالأولالموضعنف@قلاتجيأبيروايةعن
التدلي@@افأمنبقوله:قصدالحافظأنالدكتورفهمهفالذيالئانيالموضعأما

الحافظقصدهمالأنثكذلكهوولي@قلابةأبيتدليىيقصدأئهوالتسوية!

يدلىكانمسلمبنالوليدأنومعلوممسلم،بنالوليدأمنأثههو
لنسوية.الي@تد

الحافظأنسوىبالتدلي@،وصفهأحدعلىأقففلمالحذاءخالدأما

2:@المدليقطبقات9كابهفيذكرهحجرابن الأثباتأحد"وقال:(10)0
عنهالصلتأبيبنخالدمىسمعهحديثامالكبنعراكعنروىالمشهورين

البولإ.فيالقبلةاستقبالفي

إنبلفقط؟هذاالحافظبقولالتدلي@،بداعيحديثهيضعففكيف

أنتلابة:ألوأخبرنيقال:شانطريقحليثاس(2367)شنهفيأبو@اودأخرج(1)
2ا@سناهناوفيأنجره...،،@اللهرسول@ولىئرلانأنحمفتالرحيأصماءابا

منه.وممعلق@هأنهيحنيمماأسماء،أبيعنقلالفأبي@بالمعالتصريح

81/،و4(،0)(39)(52*@8/11@2@ 7(2889)(91).@



التعردالإسنادعللعأتمنناو:ري@@لل
=

بلالحديث!!هذاغيرتدليحلهيعرتلاخالدأأنإلىيرشدكالحافظصنيع

يعني:الثلاثة-هؤلاءمنواحدالإسنادفيكانالولوقال:الدكتورإن
إ".بهالاحتججلاجازلماحدثه،وقد@لحقلابة-وأباوخالدأ،شيان،

قال:إذعنه،عجيباكلاماعدابالدكتررقال@قدالثوري،سفيانأما

أثويولاحبافه.ابنالحافظيقولكماتدليساالناسأشدمنالئورفيسفيان@
ابنكتبجميعفيالقولهداأجدفلمحان؟النعنالنقلبهذاجاءأينمن

المصنفاتفيأجدهلموكذابالرواية.أمبالترابممحتصةأكانتسواءحبان

أنكمافتأمل.حبانابنبلهالعلمأهلعندعليهأففولمبعده،أتتالتي

فليتثبت.الكلامهذافيهذكرحبادلابنمعينمصدرإلىيئرلمعدابأالدكتور

بهذاوصفهأحداأجدلمالئوريسفيادترجمةمصادرفيونظريبحئيوبعد

:"المدسي@@اكتابصاحبالعراقيزرعةآباالحافظوجدتأنيإلاصفال@

5 نفسه،زرعةأبوالحافظورجع"،بالتدلي@مئهور@سفيان:عنقال(21)2

1@ا:التحصيلتحفةكتابهإفيفقال 6 يدل@،المثهور،الإمامدا:(328)0

فيالوريسفيانعلىبهايحتجأحاديثعدةلهذكرثمبالكثيرالي@ولكن
النيالأحا@يثجميعأنكمامنها،هذاحديثنايذكرولمتدليسه،مسألة
والثورئالحذاء،خالدعنالثوري،روايةمنواحذحديثفبهاليرذكرها
أذكرلاهناوأناالصحيحين،فيعنهروايتهإنخالدعنبالروايةمشهور

مدىعلىللدلالةبلالصحيحين،فيلأتهاخالدعنبروايةأحتجيرفلك

تبالروايةاشتهرعمنيدل@التوريسفيانمئلانأعتقدولاالروايقحشهرة

الحذاء.كخالد

ب@عليعنيرويممنالئوريسفيانلأن9عداب:الدكتورقولأما

إلخ!.ضعيف...وهوجدعانبنزيد
سفيانمثلراوروايةنضعففهلدليل،إلىيحتجكلامهذاتلت:

روىفدزيدبنعلييكونأنبقتضيمذاكلامهأنكحاوالئبهة؟بالظنالثوري

خالدعنالروايةويذكرالثوريسفيانيدلسهحتىالحذاعطخالدعنالحديث

ذكرها.سيماتيقلابةأبيعنزيد،بنعليروايةإنحينفيباشرق@الحذاء



=
يللفع@ئدالعلل@لجامعفي

ابنعنهنقلهفيماقالالبخاريولكنبالدلي@،وصفالثوريوسفيان
3:"المدلسينطبقات"فيحجر فيالعلاليوقالإلأ،تدلس@أقلما)15(:ا2

1:"المراسيلأحكامفيالتحصبلجامع" 8 ولكنيدل@،أئهتقدم":(24يه6
تقدم.كما"التحصيلدقحفةفيالعراقيزرعةأبووصفهوكذابالكثير!لي@

قالماعلىتفريعأهنا-إليهالإشارةيحسنومما"عداب:الدكتوروقال

لكتهماعديدة،رواياتالحذاءلخالدخزجاوسلماالبخارفيانالحافظ:
أبيعنخالد،عنالئوري،سفيانحديتمنواحدةروايةلهبخرجالممعا

كلامه.آخرإلى"لوبان...عناسماء،أبيعنقلابة،

البخارفييكونأنالأسانيدمنإسنابتصحيحفيلترطلاقلت:
أخرىجهةومنجهقيمنهذاصحيحيهما،فيالإسنادهذاآخرجاقدومسلم

احدوكلاشتهرقدالجرميقلابةوأبيالحذاء،وخالدالثوري،منكلأفمان

هؤلاءبعنعنةالحديطأعلقدعدابوالدكتوريليه،الذيعنبالروايةمنهم
صفةالصفحاتمنمضىفيماناقثتوقدمدلسوفى،أتهمبحجةالرواة

يثبتولمونادر،قليلالثوريتدلي@انوثبتمنهم،واحدكلعند

ظاهرالحديثسنديكونفبذلثقلابة.وأبيالحذاء،خالدعلىالتدليى
الصحة.

تصحيحإلىنذهبأنناالأسطرهذهخلالمنبعضهميستقرئوقد
إلاعداب،الدكتورناقئةفيأطنبناو)نفإنناخافى،استقراءوهوالحديث@

أيضأواردناعلال،ل@هوماإعلاليبيانأجلمنكانتالمنالةهذهأن
الذيفهوالحديثلهذاالصحيحالإعلالوأماخاطثة،نظروجهةتوضيح

أخبرنا":(170)المنتخبه"فيكماالحلآلقالالنقا@أفواهمناستحصلاه
هذافيعلية-ابنيعني:لإسماعيل-قيلةقالأبي،قال:ا@ععد

أمرمه.إسماعيلضسفإليه،يلتفتفلميرويه،خالدكانفقال.الحديث،
تباعأ.سأفكرهاأخرىطرقوللحديث

الحذا@خالدعنعطاء،بنالوهابعبدطريقمنالحديثرويفقد

موقوفا.بهثوبان@عنقلابة،أبيعن



دالتفرالإسنادعللأنواعمنلال@شاوصلل

-

ه@.53)لاالمتنأفيحمادبننعيمأخرجه:

سفيانموقوفا@روايةفرواهالثورقيسفيانالوقاثعبدفيهفخالف

روايةتصرلاالمخالفةوهذهالرحبي.أسماءأباالإسنادمنوأسقطمرفوعة

@الرجا@ومعرفةالعلل"فيأحمدضقفهعطاءب@الوفابعبدلأنسفيان،

الشانىكهوقالمضطرسما،الحديث،ضعيف"فقال:المرونيرواية(359)

رواينهتقارنلافبذلك."بالقويلي@":(374)والمتروكونعاالضعفاءفيإ

إلائقةخالفهماإتهحتىوالإتقا@الحفظفيالجبلالئوريسفيانبرواية

فالحديتإفنضعيف.خالفهماإنابالكفماالثورلمجماعندالصوابوكان

سفيان.حديث

تصح.لاولكتهاقلابة،أبيعلىالحذاءلخالدمتابعةصردتوقد
5النبوظالثلائلفيالبيهقيأخرجه:فقد 1 6 / بنكثيرطريقمن6

عنقلابة،ابيعنجدعان،بنزيدبنعليعنشريك،حدئناقال:يحيى،

@لسودبر@باتلتبلوا@ذا9ط:اللهرسولقالقال:ثوبان،عنأسماء،أبي

@لمهدي!.@لتهخلبفةفيهاف@نحبوا،ولرفاتوهاان@@خر@عقبمن
المتابعةهذهولكنروايته،علىالحذاءخالدأزيدبنعليئتابعفقد

فيماحاتمأبوعنهقالفقدجهة،منجدعادبنزيدبنعليلضعفضعيفة؟

6/2لاوالتعديعالجرح"فيعنهابنهنقله 4 وقال"،لالقوي@الي@:(1021)1

2الكمال!تهذبب"فيالمريعنهنقلهفيماالتسائيئ 4 9 / 5(4659):

1ولالاعتدال!ميزانفيالحديتهذاالذهبىوأوردضعيفأ، 2 ه(ممه4)7

منكرا".أراه"فقال:زيد،بىعليمنكراتمنوعده

يحيىبنكئيرعنهفرواهسريك،علىاختلففقدأخرىجهةومن

2أحمدعندوكيععنهرواهحينفيأعلاه،بالإسناد 77 ابنطريقهومن5،/

أبيعنزيد،بنعليعنشربك،عن(1445)المتناهيق@العلل9فيالجوزي
الرجمب.أسماءأبافيهيذكرلمبه،ثوبان،عنقلابة،

فائدتا.وعدمالمتابحةهذهضعفبذلكفتبين



=

@الف@الد@لعللفي@لجامع

.(2513)53المهرق@3/إتحاف"انظر:

ل@ه.مسحودبناللهعبدع@الحديثهذاجاءوقد

)2804(،ماجهوابنول،52)"لأالفتنفيحمادبننعيماخرجه:

9/1"الكامل"فيعديوابن38،1الكبير@4/الضعفاء"فيوالعقيلي 6،4

عنزيا@ابيبنيزيدطريقمن(547)"الفنن"فيالدانيعمرووأبو

عندنحنبينماةقالز@مسعودبناللهعبدعنعلقمة،عنإبراهيم،

فتاغروريخروالنبيئرآهمفلماهاشم،بنيمقفتيةأقبلإذعكلهاللهرسول

نزالماقلث:قال:لرلهوتغيرعيناة،
(1)

فقال:نكرفة؟شيئأوجهكفينرى

بعديسبلقونبيتطلملاندالدنبا،علىالآخرةلنا@ختلى@لثهببتلملإتا9
سوثر@ياثمعهم@لمنرققبلمنقغبأتيحنىوتطربدا،وننريدا،بلاء،

يقبلونه،فلاسألوا،مافيعطونفينصرورفيقاتلونيعطوته،فلا@لخبر،فبسالون
نمنجهرا،ملؤوهاكماقسطا،فيملؤهاببتلا@ل!منرجلإلىيدنعوماحتى
"على@لنلججواولونليانهمبنكم،فلكلررك

قالهاسم،بنيمولىالكوفيزيادأبيبنيزيدفيهةضعيفإسنادوهذا

4/4"الاعتدالميزان@فيالذهبي 2 بالقود-لي@يحيى:قال)5969(:إ3
وكيع:وقال"وقال:لمجا،ارمالمبارك:ابنوقالبمعيحتجلاأيضا:وقال
حديثيعني:الله-عبدعنعلقمقيعنإبراهبم،عنزيا@أبيبنيزيد

4/38الكبير!لاالضعفاءفيالعقيليئوأخرجعا،ثيدلضالرايات- قال:1
أباسمعتيقول:قدامةاباسمعتةقالالجوزجاني،حفصبنمحمدحدثنا
اللهعبدعنعلقمقععنإبراهيم،عنزياد،أبيبنيزيدحديثفي9ةأسامة

صدقتمعماقسامةيصيناخمسينعنديحلفلوففال:السود،الراياتفي

إإ.الله؟عبدمذهبأهذاعلقمة؟!مذهباهذاإبراهيم؟!مذهبأهذا

4/4الحاكمأخرجإذروايتهعلىيزيدتوبعوقد 6 أبوأخبرنيقال:4

بل@:القى!@مطوعليتحرف(1)
المهديا.د@ن@@خرهليحصادبن@حيمروايةير@رندماحه،اسروايةمده(2)



دالتفرالإسنادعللعأنيمنلال@سناو:ملل

-

القرشي،سعيدبنعئمانبنمحمدحدئن@قال:بالكوفقهالحافظثارمبنبكر
حنانحدثناقال:الثقفي،محمدبنيزيدحدثناةقال

(1)
عنسديي،بن

وعبيدةقيىبنعلقمةعىإبراهيم،عنالحكم،عنالملاتي،قيىبنعمرو

به.ل@بثمامسعودبناللهعدعنالسلماني،

الدارقطنيعنهقالسدبر،بنحنانفيهاإنإذبهايفرحلامتابعةوهذه
5/8@العلل1في فيالذهبئوقالالثيعق@،شيوخمن"يه.8(:امى4

4/4المستدركأتلخيص9 علىالذهبيحكمسببولعلموضوع!.هذا@:64
ا/@االاعتدالالميزانفيعنهقالإذالحاكمشيخهوبالوضعالحديثهذا

2 :(595)1/151الفكرط.وفيالكذاب!الرافضي9العلمية:ط.)صه@8(38

القصار....اللهعبدبنإبراهيمأثوكالحافظ،@ارمأبيبنمحمدبنأحمد"

"بهيوثقلارافضيوقال:الحاكم،عنهروى

فرواهالحديث،روايةفياضطربفقدحنان@ضعفعلى@زيادة

قي@،بنعمروعن4كلأ/4الحاكمعندأخرىمرةورواهالسالف،بالاسناد

عنلمقرونين(،ال@لمانيوعيدةعلقمةعنإبراهيم،عنالحكم،عن

السلماني.عبيدةعلقمةمعفقرنبه.ز@مسحودبناللهعد
اللفأضواءط.لمه54)الموضوعاتا"فيالجوزيابنعندورواه

38و /2-3 عنعبيدة،عنالحسن،عنقي@،بنعمروعنالفكرط.9

به.الثماعبد

الحسنأنيعلمولاله،أصللاالحديثهذا9عقبه:الجوزيابنقال

@ا.الحسنمنسمععمرأأنولاعبيدة،منسمع

حان.طريقغيرمنعيبةبنالحكمطريقمنالحديثرويوقد

ابن@اهربناللهعبدطريقمن378/5@الكامل@فيعديابنفاخرجه:

"والتميلالالحرحةانظرتصحيف.وموالحباناه:الحاكمالهدركصال@طوعفي(1)

3/."3(1331).

.(75لاالسيزا@اللسانوالظرة(2)



=
@لف@ائدي@لعلل@لجامعفي

عنعتيق@بنالحكمعنليلى،أبيابنعنابي،قال:الرازي،يحى

به.مسعود@ه،بناللهعدعنوالأسود،علقمةعنإبراهيم،

فيماويحيىأحمدعنهقالداهر،بناللهعبدفيهضعيف؟إسنادوهذا
4الالاعظميزان9فيالذهبيئنقله 1 6 / 4ه@2 2 :(1)قالديء،ليى:@9

2/2الكبير"الضعفاء9فيالعقيليوقالخيرا،فيإنسانحديثهيكتبوما 50:

2/4لاعتدال!اميزان9فيالذهبيئوقالخبيشه، 9 قدو":(4561)2

وا؟،.ائهمز

فيالعقيليعنهقالبداهر،الملقبالرازييحيىبنمحمدوأبوه
4الكبير!الضعفاءإ 6 حديثمه،علىيتابعلاالرفض،فييغلوممنكان2:9/

يتابعلابغيف@،:(5872)2/3الاعتدا@هميزان"فيالذهبيئوقال
على

01/3لمهرظاإتحافنظر:ا 9 2(071 3

روىما:(2)علةكلفيه@جتمعتئمبلد@ملبهتفردوسا@

ليقالقالت:الصماء،أختهعنبسر،بناللهعبدعنمعدان،بنخالد
لملندعليكم،فيما@نترضإلاالسبتيرمتصوموالا"ط:عاللهرسول

(3)لحاء@وعنبةمودالابجد@حدكم

فلبمضنها".شجؤ
6/3أحمدأخرجه: 7يلالدارميوا6،8 (6312)خزيمةوابن1(،5

2/8الانار!معانيشرح"فيوالطحاويبتحقبقي، 0

العلميةط.وفي
3يا الصحابقامعرفة"فينعيموأبو)818(،/24الكبير!9فيوالطبراني3(،2

الدهبي.أي(1)
أعلهجثالكر@ميبهاالحديتهذاأعلعلةأندمكونالوعمذافيصفته@ن@ا(2)

ةسنهاعللبحدةللمناثاشاأعللحديطفلى@@الالصحمصملشرد(الزهري

ماومخالفةيروي،لصاراويهومحالفةالصحيحة،حاثيثا،وس@رضةالاضطراب،

الفنرى.علبه
النجرففرالمهملة:وبالحاءاللامبكسر(3)



التمردالإسنادعللأنعاعمنل@سناو:@لل

أحا@يثفيالتحقيق@فيالجوزيوابن4/20،3والبيهقي7(،077)
5الكمالأتهذيب"فيوالمزي1(،171)الخلاشه 4 7 طريقمنممه(ل@87/

النبيل.عاصمأبي

لترمذيوا)6271؟،جهمابنوا)1242(،ودثاأبووأخرجه:
الرسالة،ط.(2776)والعلميةط.(2763)الكبرى@1فيوالنسائي4(،37

1للاوالبغوي)128(،/24الكبير""فيوالطبراني فيبشكوالوابن0(،8
7المبهمظالأسماءغوامض" 97 7/1"الغابةأسد@فيالأئيروابن2،/ 7 4

حبيب.بنسفيانطريقمن(7073)

"والمثانيلاحادا"فيعاصمأبيوابن)1242(،ثاودأبووأخرجه:

له"،الئاميينمسند"وفي(8ال@/24البهير،"فيوالطبراني)1143(،

1/4والحاكمل@34(، طريقمن(0777)الصحابة!معرفة@فينعيموأبو3،5

مسلم.بنالوليد
ط.(2775)والعلميةط.(2762)الكبرى!فيإالنسائيوأخرجه:

زيد.بنأصبغطريقمن(820)/24الكبير،1فيوالطبرانيالرسالة،

2لاالكبرى"9فيالنسائيوأخرجه. (2777)والعلميةط.(76

الصباح.بنالملكعبدطريقمئالرسالةط.
الرحمن.عبدبنقرةطريقمن(819)/24الكبيرأفيإالطبرانيوأخرجه:

موسى.بنالفضلطريقمن(821)/24الكبير""فيالطبرانيوأخرجه:

طريقمن(592)"البسامالروض@فيكمافواندهفيتماموأخرجه:
لأوزاا

فيكمابمرو"مسموعاتهمنالمنتقى@فيالمقدسيالضياءة
نصر.بنيحىطريقمن(960)الغليلابرواء"

2عللهفيالدارقطنيوذكره 5 8 / طريقمنالمخطوطالجزء(2708)5

صهيب.بنعباد

واصبغ،والوليد،حبيب،بنوسفيانعاصم،)أبوعثرتهم:



=

يللف@لمد@لعللفي@لجامع

يزيد.بنئورعنوعباد(ويحى،عي،لأوزاواوالفضل،وقرة،الملك،وعبد

منكلا(71)الصحابقهمعرفة"فينعيموأبو3،لملأ/6أحمدوأخرجه:

بنلقمانعنالزبيديالوليدبنمحمدعنعياش،بنإسماعيلطريق

عامر.

الإسناد.بهذامعدان،بنخالدعنولقمان@أ)ثور،كلاهما:

بنلقمانطريقمن(1591)ميين!اثمسند@فيالطبرانيوأخرجه:

معدان.بنخالدالإسنادمنفأسقطبسربناللهعبدعنعامر،

بخصإن@ذا،فياهنهىو@شحسن.حدي@هذا"الترمذي:فال
السبشه.يومتعظماليهودلأنبصيام.السبتيومالرجل

"الحاكم:وفال
معارضولهبخرجاهولمالبخاريشرطعلىصحبح

(2)أخرجاوقدصحيح،سنادب@
أيوبأبيعنقتادة،عنهمام،حديث

دخلوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنالحارث:بنتجويريةعنالحتكي،
قال:لا،قالت:لص؟االصتفقال:صانمة،وهيالجمعةيومعليها

@الحديتفدابهه...تصوسلنالنتريدبن

3"الكافي"فيقدامةبنالموفقوقال 63 ."صحيححنحديث":1/

حديثهذا":(17)العشاريتأالأربعين9كتابفيالعراقيوقال

المنيراالبدر"فيالملقنابنعنهنقلهفيماالسكنابنصححهوكذاصحيحا،
5/07 7فيههوصححهوكذا6 63 التلخيص@فيحجرابنوالحافظ5،/

.(096)/4الغيلاإرواء"فيوالألباني3(،9يه4ملأ/2الحبير!

حتىالحديثهذاضعفواقدالحديثاهلمنالمتقدمينالعلماءأنإلا

تحريفوهوالزبيرى،الولدبندسمدةنعيملأليالصحابتادمعرفةصالمطبوعلحي(1)
.(6372)لتقريباا@ةنطرا

1/4لالسمتلوك،في(2) الجديدةالطبعةفيالخطأمناتكرروتدخطا،أخرجاماا:35
2/7علرشثرهاالتي 5.

تحريج@بأني(3)



دالتفرالإسنادعدلأنواعمنناو:ل@محللى

-

2لاعق@شنهفيثاودأبوعنهنقلهفيمامالكتال وتعفبهكذلمههذا9:(42

فيوالنووينظرا،ذلكوفي"فقال:)556(،المحررا"فيالهاديعبدابن
6/3المجمرع! 1 أسندهفيماالأ@زاعيوقاليقليأ،لاالفولوهذافقال:1

4/3والبيهقي)4242(،فيثاودأبرإله 02-3 حتىكاتمالهزلتما":03

البتيومصومفيهذابسربناللهعبدحديثيعني:انتثر،رأيته

2/5الموطأأ@نمرحالقبسفيإالعربيبنبكرأبوأيضأوضقفه 1 قال:بد4

أهلمخالفةمعناهلكانصحولوالحديث،فيهيصحفلمالسبتيوموأما@
الكتالبه.

والنسخ،بالاضطراب،أعلفقدمختلفة،بعللالعلماءأعلهوقد
لمتن.ارةونكالقفر@وارضة،لمعاوا

وطرقعديدةوحوهمنالحديثهذاجاءفقدبالاضطرابإعلالهأما
تخريجه.مركماالصماءأختهعنبسر،بناللهعبدعنجاءفقدمختلفف

منالإسنادهذاجاءوساطة،ثون@النبيعنبسر،بناللهعبدعنوجاء

طرق:أربعة

1يلأماجهوابن)805(،حميدبنعبدأخرجه:مالأول: 7،)2

12)الكبرىا"فيوالنسائي 2والعلميةط.(76 وأبوالرسالة،ط.(773

فيشاهينوابن3(،6للا"الترمذيعلىدالمستخرحفيالطوسيالحسن

5/2الحلية!@فينعيموأبو3(،لعاونسوخعهالحديث@اسخ والضياء1،8

9/6المختارظ"فيالمقدمي يرن@.بنعشىطريقمن(48)و(47)4

ثور".عنعيسىبهتفردخالد،حديثمنغريب"نعيم:أبوقال

السكن.بنعتبةتابعهتلت:

لهذاالأ@راعيكسانعلىنحلبغأ(2095)ولداوث@أبيالصحيحلياثبفيردوفد(1)

لملألهكانولعلهبمنله،الحديتيحلمفسراجرحألي@@ياهدكتمانهفقال:الحديت
مفاول.لهيظهر

أيهدجرح@وجدأ،لميدالتا@للمنالمول.



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

طريقمن(593)"البسامالروض"فيكمافوائدهفيتمامفأخرجه:
الضع@ه.شديى"وعتبةالسكن.بنعتبةعنالجيلاني،الحارثبنربيعة

5لا@الميزانلسان"انظر: 08).

عنمعدان،بنخالدعنيزيد،بنئورعنوعتبق)عيى،كلاهما:

عنه.ئور،أصحابرواهماخلافوهذاوساطة،دونبهبسر،بناللهعبد

الولبدبنبقبةعلىمدارهالمتقدمالإسنادبمثلالحديتوردقد@لثاني:
بقية.فيهواختلف

2يلالاالكبرىلأفيالنسائيفأخرجه: (2779)والعلميةط.(76

عثمان.بنعمروطريومنالرسالةط.

بنحمزةطريقمن(1850)@الثاميينمسند"فيالطبرانيوأحرجه:

وافد

الزبيدي،حدثنيقال:الوليد،بنبقيةعنوحمزق@)عمرو،كلاهما:
عنمعدان،بنخالدعنجمئيب،بنعامرعنعامر،بنلقمانحدثناقال:

مرفوعا.بسر،،بناللهعد

02)الكبرىا"فيالنسائيوأخرجه: ط.(2783)والعلميةط.(77

مييناثم@د9فيوالطبرانيالرسالة؟
@(1850)(1)

ربعدبنيزبدطريقمن

ولمالمتقدمبالإسادجئب،بنعامرعنالزبيدي،عنبقية،حدثناقال:
عامر.بنلقمانفيهيذكر

2-4/24"الكمالتهذيب"فيالمزيوأخرجه: طريقمن(3023)5
ينعمبنالسريعنالوليد،بنبقيةحدثناقال:مصفىبنمحمد

المتقدم.بالإسنادجثيب،بنعامرعنالجبلاني،

لقمان،فيهالذيالاسنادمعمقررنأ"الاينالمسدفيالحديثمذاإسدليجاء(1)
فيهيدكرولمالسئيأخرجه:دقدلقمانفيهلي@هذارلهعبدلنيزيدطريقنإلا(

4/1الأضرا@ادتحفةفيالمزيذكرهوكدلكلقماد، 7 فقال:عيهونبه(5191)1

عمرا.بنلقماديذكر@رلم
1رهو(2)

الننريبا@036(."بدل@اوكاناوماملهصدوق0



دالتفرالإسنادعللأنواعمنفىةن@رال@ملل

خصوصافيه،باضطرابهينبئالروايةهذهفيوقعالذيالاختلاتوهذا

قريبا.تخريجهاسياتيبقيةعنأخرىأوجهاهناكوأن

4/1أحمدفأخرجه:لما@لثالث: 8 إسحاقبنإبراهيمعن9

6/2بغدادأتاريخ"فيالخطببأخرجه:أحمدطريقومنالطالقاني 4

5الغربط.وفي 1 7 "الخلافأحاثيثفيالتحقيق@فيالجوزيوابن6،/

9/0المختارة!"فيالمقدصيوالفياء1(،169) 41(91).

9/1"المختارة"فيالمقدسيالضياءأيضأ:وأخرجه 0 طريقمن(92)4

بنمحمدحدئناقال!التستري،إسحاقبنالحسينحدثناقال:الطبراني،

ئيلجرجراالصباحا

عنمسلم،بنالرليدعنالصباح(بنومحمد)إبراهيم،كلامما:

به.بسر،بناللهعبدعنحسان،بنيحيى

الضياءروايةفيبالسماعصزحأنهإلامدلى،مسلمبنالوليدقلت:

الطبراني.طريقمنالمقدسي
خالفاوقدصدوق،وكلاهماومحمد،إبراهيمالرواية:هذهوعلة

قبي@،بنيزيدمسلم:بنالوليدعنرواهإذمسلم،بنالوليدأصحاب

بنوصفوانراهويه،بنو)سحاقودحيم،إبراهيم،بنالرحمنوعبد

عنيزيد،بنثورعنمسلم،بنالوليدعنرووههؤلاءجميعصالح

أولىالجمعصروايةبه.أخت@عنبسر،بناللهعبدعنمعدالفبنخالد

وأ
4/1مسندهفيأحمدرواهما فيعساكرابنطريقهومن8،9

29/1@دمقإتاريخ 2/1الكمالأنهذب9فيوالمزي0،6 0 2(1180).

6الالتقشافيجانالنوتال)541(،الالقريسهيغربهه@صدو@ومو:(1) 8 /8.

ويخالفهيخطئ@
.(5965)يب@ققرالاوتح@صدمر:و(2)

أخت@عنبسر،لناثهعبدحديتتخريحليالطرقمنهتخريجتقدم(3)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

9/5المختارقا@افيالضياءةوأخرجه كتابفيوالعراقي)24(،9
زرعةأبوحدئناقال:الطبراني،طريقمن(17)العشاريفهلأربعينا"

بنمحمدبنالحارثبنمحمدبنواحمدالدمقي،عمروبنالرحمنعبد

عرق.بنالرحمنعد

بنوأحمدعمرو،بنالرحمنعبدوابو@رعةحبل،بن)أحمدةئلاثتهم

نوح،بنحسانحدثناقال:عياش،بنعليحدثناقالوا:الحارث(بنمحمد
وضعتهاأنيفأشهدهذه،كفينرونكيفيقول.بسر،بناللهعدرأيتقال:

@ن"وقال:فريضقيفيإلاالسبتيومصيامع@ونهىعح@،محمدكفعلى

عليها@.فلبفطزشجؤ،لحاءالايجد@حدكملم

زرعةابوحدئناقال:ل@452("الثاميينمسند"فيالطبرانيوأخرجه:

قال:عياش،بنعليحدئناقالا:عرق،بنمحمدبنوأحمدالدمقي،
بسر،بناللهعبدسمعتقال:ق@،بنعمروعننوحبنحسانحدثنا

عنونهاناعحفه،محمدكفعلىوضعتهاانيفأشهدمذا؟كفياترونيقول:

ؤضجرلحاءإلالمحدكميجدئم@ن"وقال.فريضة،إلا@يالبتيومصيام

بنعمروأنوهووسابقه،الإسنادهذابيناختلافأهناكأنيخفى

مينانمشد"مطبوعفيجاءقي@
أنإلاالأخرى،المصادرفييذكرولم"

فقال:تنفأ،المذكورالمصدرفيلهبوبأنهالطبرانيروابةيرجحالذي
يعنيالإسناد-بهذاأحا@يثعدةفكرثم"المازنيبسربناللهعبدصعمرو،"

بالصواب.أعلمواللهبسر-بناللهعبدعنقي@،بنعمرو

الزياترمدهبناالسليسانبريعفنوحبنحانبنالسليمانالمطبوع:فيحماها(@
فلث:علىو@يل@اثةماوالصوابالص،ليمقحمةألهاالظامر

السند.فيوجاءالطبراليطريقمنالحديتأخرجاوالمراقيالصياءأنا-
نوحإ.بنحساد"

الا@لوجدتليلاالمحققتانىلو-2
المصف.عدلفسهالدبلالصواب،علىم

لحت.طولبحدترحمةعلىلهاقفلمنوحب@حانبنسليسانن(-3



التفردابسنادعللأنواعمنللمهناو:محلل
-

ط.(2772)والعلميةط.(2759)الكبرى"@فيالنساثيوأخرجه:

2/2لأسما.اواالكنى"فيوالدولابيالرسالة، 4 فيقانعوابن4(،ه)ول4
"

2/1لأمالي!@افيوالثجريلم@،ا1)الصحابتهمعجم حبانوابن1،4

4/1لأالصحاقيفيوالبغوي)5163(، /29دمى!تاريخ9فيعساكروابن7،0

1 5المخنارمما"فيالمقدسيوالضياء0،6 8 / ئنرطربقمن(41)و(40)9
(1)

بن

.@النبيعنبمربناللهعبدعننوح،بنخانعنإسماعل،

1-16اسنةوفيات@الإسلامتاريخال@فيالذهبيقال 70:1 إسناده:26

الحجبعبنالقدوسعبد
(3)

عننوح،بنحئانعنفرواه

أبي
.(1258)@الصحابةمسند@فيالروياني

الكبير""فيالطبرانيعندثيناربناللهعبدأمامةأبيعلىخانوتابع

منهونوحبنحسانعنالصوابولعلضعيفديناربنالله

ذلك.علىئقتينلاتفاقبسر،بناللهعبدحديث

عنبسر،بناللهعبدعنالحديثبهارويالتيالأربعةفالطرقإفف

الأخير.الطريقإلافبهايصحلا@النبي

الطريقهذامنوجاءالصماء:عمتهعنبسر،بناللهعبدعن@روي

ديالنسائيأخرجهما@لاول:
العلميةط.(2765)الكبر@!"

لكسرسبنرة(6465)التقرب1فيفقالبالحروفحجرابنالحافظضطه(1)

صصدوق،مرلامم.الكلبيأبو@س@اعيلالحلبي،إمماعيلابنالتقيلة،الممجمة

."ماتبنسةساتسحفان

بر،.بناللهلكلبيدةالكبرىمىالحلسيةير@د.(2)

كأ.ا45)لالتقريبالحتقةاةالمغيرةأبو(3)

.(3301)@التقريباانو:الأسلي-ابهرانيمودينر-لناللهعدلكأ



-

@للف@اثدالعللفيالجامع

بنخالدعنيزيد،بنئورحدئناقال:بقية،طريقمنالرسالةط.(2778)و

الصماء.عمتهعنبسر،بناللهعبدعنمعدان،

هذهروايتهعلةأنإلابالسماع،صرحأنهإلامدلسأكانو)نبقيةتلت:

عنبسر،بناللهعبدعنخالد،عنرووهالذبئئورأصحابمخالفتههي

بضعةمنجاء@ذالحديث،هذافيالوليدبنبقيةاضطرابعلىزيادةأختص

منها.قسمتقدمطرق

ني:لثا@لوجهما@أ
02)الكبرىأ"فيالنساثيفأخرجه: ط.(2773)والعلميةط.(76

2ياخزيمةوابنالرسالة، (81يلأالكبير@42/"فيوالطبرانيبتحقيقي،(16

/4والبيهقي6(،77ولا(77الملأالصحاتجهمحرفة"فينعبموأبوام@،7)و
3 0 عنأبيماعنبسر،بناللهعبدابنعنصالح،بنمعاويةطريقمن2
عمته

5"الاعتدالميزان9انظر:يعرف.لابسربناللهعبد 93 / 4
له(.75)لتقريبهاوا)50801(،

فيعمتهعنبسر،بناللهعبدروايةرجحالإشبيليالحقعبدأنإلا
2/2الوسطىأالأحكام" ضعفمنتقدملمانظر،فيههذاوترجيحه2،5

بهما.جاءاللذينالطريقين

الصماء.خالتهعنبسر،لناللهعبدعنصروي

فيوالشائي)2143(،والمثاني!الاحاد"فيعاصمأبيابنفأخرجه:
02)والعلميةط.(2767))الكبرىا الكبيرا9فيوالطبرانيالرسالة،ط.(78

بناللهعبدعنفضالةبنالفضيلعنالزبيدي،طريقمنلمأ22)/24

به.الصماء،خالهعنبسر،

وهوفضالقهلنالفضل"عا@:أليابنوعندالعلمية،طفيالائيعند(1)

6/5الكمالهكذب@انظر: 6/5و(5357)5 4 5للاالتقريسهو")5626(،6 43).



دالتمرالإسنادعللأنواعمنناو:ل@محلل

-

ه/"الثتات"فيحبادابنذكرهفقدتفرده،يحتمللاالفضيلقلت:

2 9 1الكبير@7/التاريخ"فيالبخاريهوذ@المراسيلا،يرويوقال:ا5 1

7/9@والتعديلالجرحفيإحاتمأبيوابن)835(، فيهبذكراولم(142)9

آرسلالمقبول،:(5436)@االتقريب1فيحجرابنوقالتعدي@،ولاجرحأ
عندمعدان.بنخالدنابعهمتابعفضالةبنالفضيلإنقائل:قالدانشبئا"،

2لاالكبرىا"فيالنساثي طريقمنالرسالةط.(2782)والعلميةط.(76

بنخالدعنعامر،بنلقمانعنالزبيد@،عنبقية،عنعمرو،بنسعيد

به.الصماعطخالتهعنبسر،بناللهعدعنمعدان@

واضطرابهبقيةلتدلب@ةتصحلاضعيفةمعدانبنخالدمتابعةفاجيب:

3أحمدالإماممسندفيوردالحديثأنكماسبق،كما 6 8 / طريقمن6

عنعامر،بنلقمانعنالزبيدي؟الوليدبنمحمدعنعياش،بنإسماعيل

به.الصماء،أختهعنبسر،بناللهعبدعنمعدان،بنخالد

منأصحهذهفروايتهجيدة،بلدهأهلعنعياشبنإسماعيلورواية

بفية.رواية

رجالهجيد،إسنادلأوهذا:(960)/4"الغليلإرواء"فيالألبانيقال

منها@.وهذهميينانعنروايتهفيئقةعياشبنإسماعيلنأف@ثقات،كلهم

أمه.عنبسر،بناللهعبدعنوروي

فيوتمام)3143(،@والمثانيالآحاد@فيعاصمأبيابنةأخرجه
المقرئ،بزيدبناللهعبدطريقمن(591)"البساملأالروضفيكمافوائده

سمعتقالت:أمماعنبسر،بناللهعبدعنخالد،عنيزيد،بنئورعن

ريئ....اللهرسول

وصفهالمقرئ،بكرأبوالقرشي،راشدبنيزيدابنهوهذااللهوعبد

5/2"والتعديحالجرح1فيحاتمأبووقالوالستر،بالصدقدحيم 52 5 1

ارووالذيئنورأصحابخالفقدهذهحالهعلىوهر"لاشيخكا(:)ا

بناللهعبدجعلهحينفيالصماء،أختهعنبسر،بناللهعبدعنالحديث

تصح.لاشافةالحبارةفهذهأمه.عنبسر،بناللهعبدعنيزيد،



=

@ئد@لف@@@لعللفي@لجامع

أبيه.عنبسر،بناللهعبدعنوروي

ط.(2781)والعلميةط.ل@672(الكبرى"فيإالنسانيأخرحه:

ما(75)له"،الثامييندعسندوفي(1191)الكبير"9فيوالطرانيالرسالة،

بناللهعبدعنمعدان،بنخالدعنفضالة،بنالفضيلعنالزبيدي،طريقمن

به.أبيصعنبسر،

فاسالواشككتمفإنبسر:بناللهعدقال"الطبراني:روايةفيزاد
بذلا.فحدئتهالله،عبدقالعمافسالهامحدان،بنخالدإليهافمشىأختي،
كماتفرده،يحتمللاممنوأنهعليماالكلامتقدمفضالةبنالفضيليهوهذا

لهحفظهعدمعلىيدلوجهينعلىطريقهمنالحديثهذاصرودأن

يخه.واضطرابه

@ا.عانثةعنالصماء،أختهعنبسر،بناللهعبدعنصروي
ط.ولك@72(العلميةط.(2771)الكبرى!"فيالنسائيأخرجه:

بناللهعبدعنمعدان،بنخالدعنالله،عيدبنداودطريقمنالرسالة

به.عائثتاعنالصماء،أختهعنبسر،

"المجهولوهو:الله،عيدبنداوديهوهذا

للحديث.مخالفةيهومتنهموقوفأ،بسربناللهعبدعنصروي
ط(2785)والعلميةط.(2772)الكبرى@9فيالنسائيأخرجفقد

قال:إبراهيم،بنإسحاقعنمحمد،بنإبراهيمبناحمدأخبرناقال:الرسالة،
عامر،أباسمعتقال:أرطافقال:مطيع،أبويحيىبنمعاويةحدثنا
سلواقال:السبت،يومصيامعنوسئلعيه@اللهرسولمولىثوبانسمعتقال:
عليك.ولالكلاالسبتبومصبامنفال:فسنل،قال:بسر،بناللهعد

وسيأتيالظاهر،حيثمنفيهمطعنلاإذةالجودةظاهرهالإسنادوهذا
عه.الحافظكلام

.(1799)لاقؤساانظر(1)



دالتنرابسن@عللأنواعمنالسنا@محللا

-

لكنيصح،لاأغلبهاالحديثهذابهارويالتيالعديدةفالوجوه@ذن،
فيها:مطعنلاصحيحةأوجهنلانةبقيت

أخته.عنبسر،بناللهعبدعنرويماالأول:@لوجه

وساطة.بدون@النبيعنالله،عبدعنرويما@لثافي:@لوجه

عليه.موفوفأبسربناللهعبدعنرويما@لئاك:@لوجه

(2710)/5@العلل"فيقالإذالأول،الوجهالدارقطنيرخحوقد

الصماءا.أختهعنبسر،بناللهعبدعنالصحيحإن"المخطوط:الجزء

فينقلكماالنسائيقالبذبالاضطراب،أعلوهوغيرهالنسائيأنإلا
5/7المنيروالبدر5/40،1لالفروعأ 2/04الحبيروالتلخيص6،2 7(938):

مضطربةأأحاديثالرهذه

2/4الحيراالتخبص"فيحجرابنوقال 7 اقلونهذادلكن:(93له0

وينبئراوببومنالمخرج،اتحادمعالواحدبالإسنادالواحدالحديثفي
(2)

طرقبجمعالمعروفينالمكثرينالحفاظمنيكونأنإلاضبطه،بقلة

بلكذا،هناالأمرولي@ضبطه،قلةعلىدالانلكيكونفلاالحديئ@
أيضا".بسربناللهعبدعنالراويعلىأيضأفيهاختلف

@يفقالبالاضطرابأعذمنعلىالملقنابنردوقد
ه/المنير"البدر"

7 نف@ةقاحغيراضطرابفهومضطربةكانتدانتقول،أنولك":60

الصحابةفينكرهمممنوالصماء،والد@وكذاصحابي،بسربناللهعبد

منوتارةاختمامنوتارةأبيهمنسمعهفتارةالثقات،أوائلفيحبانابن

@ه.اللهرسولمنوسمعتهعائفمنأخئهسمعتهوتارةمج@،اللهرسول

بعضهمأعلهوقد":(2092)/7داودأبيصحيحفيالألبانيوقال

قادح.غيراضطرابلأنهلثيءثولي@بالاضطراب،

مضطرب.حديتدمداالجيرا.@التلخيص@ي(1)
الأوابدبهنهطتةالطعةومذهتصحيف،ومو"دربنيئة"دالتلخيصمنالمطبوعفي(2)

الحافبةاللهلال



=
@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

كلامعلىموسعأر@أ(960)/4@الغليلإرواء9فيالألبانيردوفد
بناللهعبدعنوجوهأربعةمنيأتيالحديثأنمفاثه:حجرابنالحافظ

عنالثاني:والوجهأخته،عنبسر،بناللهعبدعنالأول:الوجه

عنالئالث:والوجهالوساطتذكر@ونع@النبيعنبسر،بناللهعبد

أخته،عنبسر،بناللهعبدعنةالرابعوالوجهأبيه،عنبر،بناللهعبد

به.عائنة،عن

وجعلشاذفالأخرىالوجوهواعتبرالأولالوجهالشيخرجحوقد
يزيد.بنثورعنرواهممنالحديثهذاإسنادفيالاختلافسبب

الذيالاختلافوجوهمنالثانيالوجهذلكبعدرجحالئيخأنإلا
بينالجمعوأنالحديث،صحةفيأيضأبضرلافلكأنوذكرأولأ،ذكره

أخرىمرةوسمعهأخته،منالحديثسمعبسربناللهعبدأنهوالوجهين
عيه@.النبيمن

الأولالوجهانكانذاف@الحديث،فيقاثحالاضطراببلقلت:
بناللهعبدعنرويماوهوالئالثالوجهفإنالخلاتفيهمايضرلاوالثاني

بسربناللهعبدفكلاماضطرابه.علىويدلبالحديث،يقدحقوله،منبسر

فيالسبت،يومصيامعنتامنهيالمرفوعففيالمرفوع،يحارضالموقوف
حديثبروايةالصحابيينفردوكيففقط،الصيامأمرينفيالموقوفأنحين

بخلافه.يفتيثمعي@النبيعن

بالسخ.إعلالهاما
الحديثذاد@قال:إذ(2421)عقبسننهفيثاودأبوأعلهفقد

."منو@

2/04الحبير"التلخيص@افيحجرابنالحافظقال معقبا:(938)7
أنيمكنةقلتفيصالنخوجهيتبينولامنسوخ،هذاأنثاودأبووادعى"

فيثمالأمر،أولفيالكتابأهلموافقةيحبكان@كونهمنأخذهيكون



التفردابسنادعللأنواعمنليشاو:محلل
=

الأولى،الحالةيوافقالستيومصومعنفالنهي"الخالفوهمقال:أمرهاخر
أعلمواللهالنسخ،صورةوهذهالثانيق@الحالةيوافقإياهوصيامه

6/3"المجموع9فيالنوويالإمامصرد 1 فقال:داودأبيقولعلى1

قاله.كماولي@منسوخ،حديثهذاداود:أبوقال"

5/7المنبر"البدر@فيالملقنابنوقال صحيححديثأئه@اوالحق:60

4/1"الغليلإرواء"فيالألباني 24-1 2 أبيقرلعلىنعليقا5
عباسابنأنعباس:ابنمولىكريبحديطعندهالشخ@ليعولعل@داود:

كانالأيامأيأسألها:سلمةأمإلىبعثوني@شح@اللهرسولأصحابمنوناسأ

إليهمفرجعثوالأحد،السبتيرمقالت:لصيامها؟أكثرياللهرسول
إليكبعئناإنافقالوا:إلجهابأجمحهمفقامواذلث،أنكروافكأنهمفأخبرئهم،

ماأكثريث@اللهرسولإنصدففقالت:كذا،قلتأنكوفكركذا،فيهذا

للمشركين،عيد@نإنهمايقول:إوكانوالأحد،السبتالأيامصيصرمكان

إسنادهوقال.والحاكمحبانبناأخرجه:@خالفهم!،لنلريدوأنا

الذهبيووافقهصحيح
الوسطىأالأحكام"فيالإشبيليالحقعبدالإسنادهذاوضغفقلت:

الأحاديثفيبينتهكماحالهيعرفلامنفيهلانعندي؟الراجحوهو

بسر،ابنلحديثناسخأيحتبرأنيصخلمصح،ولرالألفبعدالضعيفة

البتمعصامأتهعلىحملهلإمكانالحاكم،ادعىلمابهيعارضأنولا

الألباني.كلامانتهى"بصيامالسبتخصقديكونلاوبذلكالجمعة،يوم
ةبالمعارضةإعلالهأما

7المستقيم!الصراطاقتضاءفيإتيميةابننقلهفيماالأثرمقالفقد 2 /

1/3لالمسندردافي(2)(3ويلأثلأ(36اللاصحبحهلي(1) 6@

صخها.عدمبيانفيكلاشاتقدموفدصحجحفغير"الدبيدروامقهضالة:(3)

.(1099)رقم(4)



-

يللف@ائدالعللفي@لجامع

داود@أبيسنن"علىحاشيتهفيالقيموابن7،3-
(1)

المعبودعونمعالمطبوع
اللهعبدأباسمعت":501-5/401"الفروع9فيمفلحوابن7/66-6،7

جاءفقدبه:يفردالسبتيومعيامأمافقال:به؟بفردالسبتصيامعنئسأل

بنخالدعنيزيد،بنثورحديثيعني:الصماء.حديثالحديث،فلكفيه

يومتصوموالا"لمجيئ:النبيعنالصماء،أختهعنلسر،بناللهعبدعنمعدان،
أبىيتقيهسعيدبنيحيىوكانالله:عبدأبوفال"عليكمفيما@نترضإلا@فبت

عاصم.أبيمنفسمعتهقال:ئور.منسمحهكانوقدبهيحدئىان
أنالسبتيومصومفيالرخصةفياللهعبدأبيحجةالأثرم:قال
حينسلمة،أمحديطمنها:بسر.بناللهعبدلحديثمخالفةكلهاالأحاديث
السبتفقالت:لها؟صياماأكثر@اللهرسولكانالأبامأيشئلت:
@صمت"الجمعة:يوملهاقالالنبي-@هأنةجويريةحديثومنهاوالأحد

(4)غدا؟أتصوسلن@تريدين"ةقاللا.قالت:"@ص
السبت.يومفالغد

أوقبلهبيوبممقروناإلاالجمحةصومعنمج@النبىنهىهريرة:أبيوحديط
رمضانصامالمنوقال:السبت.يومهوبعده:الذيفاليومبعدهيوم

شو@الامنبتو@تبعه
(6)

الأيامبصياموأمرالسبت.فيهايكونوقد
(7)

(2)

(3)

(5)

(6)

7)

2/3يهعليهونمت3 41.

التخقولعلىفيهسقبينإياهنرحاتقدمالذيالأ@زاعيعنغمثلالصنغوهنا
ني.لأباا

نحريجهتقدم

3/5لخارياأخرحه: (2422)ودداوألو)6891(،4

.(147)(1441)ك@451ومسلم)5891(،ك@45الخلىياخرجه.

1سلمأخرحه 6 9 /3(1164)2 الأنصارى.أبو@أليحديثمن(3.
3الأصولاجمع"فيالأنيرالنقال 2 6 نالتشهر:كلمناليضالأيام":6/

لطلوعسيض،لبالهالأنبيضأرسئيتعر،وخاصعر،ووالععر،
الليالىايامتقديره.ضا@،حدفبدصولااحرما،يل@ولهامن(ميهاالقمر

اليضا..
3:"الصالجنل@ياضعلىتعليقيفيوتلت أياميريدالمضافحنفعلىسذا.51

@خرها،=مننيهايطلعالقمرلأنبيصا.ياليهاوسميتاليض،الليالي



التفردالإسنادعللأنواعمنري@شاو:ملل

الأثرم.كلامانتهىكثير"هداومثلالشت،فيهايكونوقدال@ض
7"المسنقيمالصراطاقنضاء"فينيميةابنقال 5 / كلامموضحا2
الأخذعنتوقفأنهالله،عبدأبيكلاممنفهمالأثرم@فهذاالأئرم:

فيبهيحتجالذيالحديثذكرحيثصومه،فيرخصوأنهبالحديث،
وأبىيتقيه،كانسعيدلنيحمىالحديث-عللفيالإمامأن-وذكرالكراهة،

النصوصرمنولبماالأثرمواحتجللحديث.تضعيففهذابصيحذثأن
لأنإفراده،علىالنهييحمليقال:ولاالسبت،يومصومعلىالمتواترة

طيلوالاشثناءلأعلبكمفبما@فترضإلا@لبتيومنصوموادلالفظه:
أريدلووالاوحه،كلعلىصومهعمالحديثأنيقتضيوهذاالتناول،

على@ليعفاشنناؤهيه،إفرادلافإنهليسئشيالمفروضالصومدخللماإفراده

مذاوعلىإفراثه،عننهىإنماأنهبب@فإنهالجمعة،يومبخلاتغير@دخول

قدماءطريقةوهذامنسوخأ،و)مامحفو@غيرشاذأإماالحديث:يكون

داود".وأبيلأثرمكاصجوه،الذينأحمدأصحاب

2/8الآئار"معانيشرح"فيالطحاو@وقال العلميةط.وفي1

3او@@3239@ 2 3و@24@4 صومفكرهواالحديط،هذاإلىقوملأفذهب.@2

وكانبأسأ.بصومهيروافلم@خرون،نلكفيوخالفهمتطوعأ.السبتيوم

نهىأنهاللهءرسولعنالحديثجاءقدأنهذلث،فيعليهمالحجةمن

بعدهالذيفاليوميوم...بعدهأوبومقبلهبصامأنإلاالجمعةيرمصومعن

السبتبومصومإباحةهذا،فيالمرويةالآئارهذهففيالسبت.يومهر

قدالذيالاذالحديثهذامنالعلماءأيديفيوأظهرأشهروهيتطوعأ،

إنيقلولمعليه،وحضعاشوراءصومفيجمتاللهرسولأذنوقدخالفها.

وقدفيم@الأيامكلدخولعلىدليعذلكففيتصوموه.فلاالسبتيومكان

لأدبالاصافثاليصأيامبقال.أنوالصوا@البيض،الأيامالروايةتجيءماوأكر=

."اللياليصفةمناليض

2لاثاودألوأخرجت(1) 4/2والنساني)ثأ؟(1707)ساجهوالن4(،4 2 حليثمن4

ملحان.بنقاثة



-

@ئدثللف@@لعللفي@لجامعى

يصومكاند@ود@،صيام@إلى@لثه@ل@ئيام@حث":@كاللهرسولقال
سائروبينالسبتيومبينالتسويةأيضأذلكففييهمأإوئفطريوما

السبتيدخلوفدالبيض...أبامبصبامأيضألىجماللهرسولأمروقدالأبام.

يومصومإباحةايضأففيهاالأيام.سائرمنغيرهفيهايدخلكماهذ@في

إنمايكونأنثابتأ،كانإنأعلم،واللهكدنا،يجوزوقدتطوعا...السبت

فيه،والجماعوالثرابالطعامعنفيمسكبذلك،يعظملئلاصومهعننهى
داليهونريدلماولاتعظيمه،لارادتهلاصامهمنفأمااليهود.بفعلكما

الطحاوي.كلامانتهىمكرومهغيرفلكنف@فيه،السعيبتركها
10/4@الباريفتح"فيحجرابنالحافظوقال 4 :(5918)عقب4

بأنهداودأبووصزحوكيره،النسائيفيمتعد@ةطرقمنفلكجاءوفد"
يهمأنإلىعيد"ييما"بقوله:وأشارسلمة...أمحديثوناسخهمنسوخ
تصاملاالعيدوأيامالنصارى،عندعيدوالأحداليهو@عندعيدالسبت

كراهةمنالثافعيةبعضقالهالذيأنهذامنويستفادبصبامها.فخالفهم
يومذلكعلىالمحافظةفيالأولىبلجيدألي@الأحدوكذاالسبت،إفراد

يصاماأنفالأولىوالأحدالسبتوأمافيه،الصحيحالحديثكما@ردالجمعة
الكتابا.أهلبمخالفةالأمرلعمومامالأوفرادىمعا

هذافيطعندوقد:69هلأ-/7المعبود!عون"في@باديالعظيموقال

الزهري،شهابوابنأن@،بنمالكالأئمة:منجماعةالحديث
ثتند@الحاكم،وتصحيحالترمذيبتحسينتغترفلاوالشائيوالأصزاعي،

الشيخان@اعليهاتفقالذيالحارثبنتجويريةحديثيعارضفلاتحسينه
"فيبازابنالئيخوقال

4متنوعقهومقالاتفتاوىمجموع 1 3 / 15:

:@قولهومنهاالصحيحة،للأحاثيثومخالفشاذ،ضعيفحديثوهو"

3/5لحارياأخرجه.ا@@ 6@همومسلم@@9791@2 وول(182)و(181)(5911)21
1 6 ع@رو.بناللهعدحديطمن(190)و(189)ا(الاه5

"فيتخريجهتقدم(2)
دتحفةوانظر:."مسلمدصحيحفيأجدهولمالبحارياصحيح

11/4الأشراف! 7(57891)



دالتفرالإسنادعللعأتمنرالسناو:محلل

-

أنومحلوئمبعدمابوما@وقبلهيوماتصومواأنإلا@لجمعةيومتصوموالاإ

كانواد@حينأ@فيرالمذىوالمححديثالسبت،يومهوبعدهالذياليوم

عيل!يوماإنهما"ويقول:الأحدويومالسبتيوميصوم@اللهرسول

تدلكلهاكثيرفالمعنىهذافيوالأحا@يط@خالفهم،لنفاحثللمشركين

تطوعأإ.الشتيومصومجوازعلى
حنبلبنأحمدالإمامأصحابعننقلتيميةابنالإسلامشيخأنإلا

إفراثهكراهةعلىالحديثويحملونالحديث،هذافيالمعارضةينفونأنهم

الإسلامشيغقالإذكذلك،بهاحتجقدأحمدالإماموأنالنافلق@فيبالصوم
7"المستقيمالصراطاقتضاء9في 6 منففهمواأصحابناأكثروأما":2-77/

الحكم.عينعنسئلنهف@الإفراد،علىوحملهبالحديثالأخذأحمدكلام
إلمابحى:عنذكرهومااتبا@طيقتضيبالحديثوجوابهبالحديث،فأجاب

بهذاعصلابالصوم،إدرالهيكرهونوهؤلاءالشبهة،منفيهوقعمابيانهو

كبومالإفرادعلىوحملوهبمماللعملموجبوفلكإسناور،لجودةالحديث،
المسند""فيأحمدروىوفدرجب.وسهرالجمعة،

د@(

لهيعة،النحديثمئ

ةيعنيجدتي-ةقالالأعرج،عيدعنوردان@بنموسىحدئنافال:

يتغذىوهوالسبتيوممجن@هالدهرسولعلىدخلتانهاالصماء-
(4)

فقال:

لا،فقالت:@مر!@صمت"لها:فقالصائمة،إنيففالت:1()نغذي

كلط"قال:
(6)

إسناوركانو)نوهذاعليئ@ه،ولالكلا@لسبتجممصيمفذ

اتصيمولاقوله:إفيكونهذاوعلىالأحا@يت،سائرعليهيدذلكنضعيفأ،

يقصدالرجلنف@الفرض،فيإلابعينهصومهتقصدوالاأي:يوآ@لسبش@

ولمأسلمكمنالشت،يومصرمإلاعليهيجبلملوبحيثبعينه،صومه
فيبعينهففصدهوأيضأوحده.يصومهتهف@ثالسبتيومإلاالشهرمنيبق

تخريجه.تقلم(1)
(3)6/3 68.

المهملة.بالدالاليتغدمح@أحمد،:اله@دفي)ى

."لنكلي@الشدإ:طوع@ي(5)

نحريج@تقدم(2)

دفكلي!.الالمسند!:مطبوعدي(6)



-

يالف@ئد@لعللفي@لجامع

الكراهةتزولولايكره،تهف@النفل،فيبعينهقصدهبخلاتيكره،لاالفرض
كونهمجردالفرض،فيللكراهةفالمزيلعادة،موافقتهأوإليهغيرهبضئمإلا

غيرهضمللكراهةفالمزيلالنفلفيوأماكير@وبينبينهالمفارنةلافرضأ،
صوربعضأخرجالاستثناءيقال:وقدفلك.ونحوعاثة،موافقةاوإليه،

."بالدليحالاقيوأخرجالرخصة،

1المسنفنع!زادعلىالممتعالرح"فيعنيمينابنالنيخوقال 0 2 /3:
@تصومين"يجع:النبيئلقولبأسفلاالجمعة:معجمعهواماإفراده،يكره"

يلغزقدالمسألةوهذهبه،بأسلاالجمعةمعصومهأنعلىهذافدكفدأ؟ا
كراهة...فلااجتمعالانكره،أحدهماأفردإنيومانويقال:بها،

النافلةنيالسبتيومصومإنقلنا:الحديث،هذاظاهرإلىنظرنالاذا

يقال:ولكنالأحد،يومإلىأوالجمعةيومإلىضمهأوأفردهسواءكهمنهي
السبتيومصومجوازوهوالتخصيص،علىيدلمافا@ردف@عام،النهيهذا

هذافيالعلماءاختلفوقدالعموم.لهذامخصصاكانالجمعة،مع

منومنهمضعيف،إئهقال:منومنهمنسوخ.إثهقال:منفمنهمالحديث،
أفرده،ما@ذاعلىيحملأتهإلابه،بأسلاالحديثولكنشاذ.إثهقال:

فلاالجمعةيومإليهضميذاأئهمنالأخرىالأحا@يثفيثبتمابدليل:

."بهبأس

ظاهرهعلىالحديثأنالمتقدمالعلماءكلامخلالمنتبينتلت:
منالتعارضنفىمنأماثابتقيصحيحةبأسانيدجاع@كثيرةأحاثيثيعارض
بينالجمعجهةمنصححهفقدالحديثتصحيحإلىوذهبالعلماء

لافراد.اعلىالحديثفيالواردالنهيوحملالأحاديث،
بالتفرد:ب@لالهأما
لهفكرإذاأئه"الزمري:إلىسنادهب@(2423)شهفيأبو@اودنقلفقد

حمصبإ.حديثهذاشهاب:ابنيقولالسبت.يومصيامعننهيأته
2/8الائار!معانيشرح"فيالطحاويوقال العلميةط.وفي1
ولمالسبت،يومصومكراهةفيالصماءحديتالزهريأنكرولقد":(3241)



التفردالإسنادعللعأتمنل@شاو:محلل
-

سعدبنالليثعنونقلب،معرفتهبعدالعلم،أهلحديثمنيعده
(1)

2/8إيىسنادهب@ صومعنالزهريالشلقال:أنه(3242)العلميةط.وفي1

كراته،فييالنبيعنرويففدله:فقيلبه.بأسلافقال:السبت،يوم
وضقفمه.بهيقالحديناالزهرفييعدهفلمحمصيحديثذاكفقال:

@فيالألبانيردوقد
2يا/7داوثهأبيصحيح الزهريفولعلى(09

كابابنالإماممشلمنا@ححافقةلحديثغريبنقدهذافقال:هذا

بعده...منصححوهقدالأئمةمنجماعةأنعليه:ردهفيويكفيالزهري!

وكلبسر،بناللهعبدعنمعدان،بنخالدعنيزيد،بنئورعلىمدارهنف@
كرنهلمجردحديثهأفيرذمحروت،صحابيبسرفابنحمصي،منهمواحد

حديثاأفبر؟ئهرران.ئقتانفإتهماوثورخالدفييقالومئلهحمصبأ؟!

إلىبالنظريردالحديثكانفمتىمحدث!لنقدإنهتالثهحمصيين؟!لكونهما

بالحديثأعلمأنتمأحمد:مامل@قالحينالافعيالله@رحمالراوي؟!بلد

يكون:شيءأيبهفأعلمونيالصحيح،الحدبثكانف@فامني،والرجال

صحيحا".كانإذاإليهأف@بحتىشاميأ،أوبصريا،أوكوفيا

يقصدإنماالراويبلدبسبالحديثلإعلاليتجهلاالزهريكلامقلت:

بحدعلةبكونلاقدوالتفردحمص،أهلمنالرواةبهتفردالحديثهذاأنبذلك

أنكماالاخجبم،ضوءمنالحديثأخرجخفيسبوجودعنينبئانهإلافاته

النفم@فيأيضايثيرالأمصاركباقيبالعلمتستهرلممدينةوهيحمصأهلتفزد
الحديث.هذاعنالأمصارباقيفيالحديثيةالمدارسبقيةفأينشيئامنه

الطبحةفيالصوابعلىوجاء"،@لى:المل@يةطفياحسمممناتحرت(1)
يرتردفهمالة،كبنوبهفيكبرالنحومذامنلالحلبةالكتبولدارالفدي@ة
يصلحهم،اداللهنسألالكبير،اليءالطاماتسنبليهاويضيفردالقليةأخطامما

أنولورصبأرصيأعلمياتحفيقانرانهابتحقبقبفوممنالأمةلهذهبهئىءوان

الكتبوطبعتالعسل،مدابنحرتامتالمعتبرةرالجهاتالضخسةالسؤسست
الخراعين.أولتكعلىالاثلئذأو@دعمةخيىلةطبعات

اتفرد.فيالاسادالمتصود@نسانلتهحدفيضصرثألي@بابلدالاعلالأرعلى(2)



-

@للف@الد@لعللفيالجامع

3العلل!شرح@فيالحنبليرح@ابنقال 5 2 /1-3 5 /2وعترط.3
5 8 @ذاالحديثفييقولونثهمف@المتقدمينالحفاظأكئروأما9همام:ط.2

ذلكويجعلونعليه.يتابعلاإتهخلافه:الئقاتيرولمدانواحد-بهانفرد

كالزهريوحدثهعدالتهواشتهرتحفظهكثرممنيكونأنإلااللهمفيه،علة
كلفيولهمأيضأ،الكبارالثقاتتفرداتبعضيستنكرونوربماونحوه،
.@يضبطهصابطلذلكعندهموليىخاص،نقدحديث

أحدفيالراويتضرإنماالغرال@وكئرة"اليمالي:المعئميوقال

جيدة.بأسانيدثقاتشيوخعنمنكرةغرابتهامعتكونأنالأولى:حالين:

الأولىالحالةففيالطلب،بكثرةمعروفغيرغراثبماكثرةمعيكونأنةالنانية
الحالةوفيعنها.فوقهمنبراعةلظهورنفسهالراويعلىالنكارةتبعةنكون

بسرقةفيتهمطلبه؟قلةمعالكثيرةالغرائبهذهلهأينمنيقال:الثانية،
"الحديط

كماالروايفقليلوأغلبهمحمصأهلمنالرواةبهتفزدالحديثاوهذ

سلفأ.تيانهمركماومتةإشادهاضطربيه،الديالتفردمعالحديثأن

جملةفيهفإنالحديث:هذابهاأعلاليالأمورمنمرماعلىعلاوة

فليمضغهاا.شجئلحاءلوعنبةعودالالححكميجدلمالدلنوهي:منكرة
يكفيالصيامعدمنوىإفاالإنسانأنكثيرةنصوصفيوالثابتالمعلومفمن
وهذاشيئأ،يثربأويأكلأنإلىيحتاجولامفطرأ.يكونأنفيذلث

علبه.مجمعالمعنى

لاباطلحديثالسبتيومصومعنالنهيحديطإنالمفام:وخلاصة

أعلم.واللهبالعلل،مسلسلوهويصح،
4/1الأشراشلأتحفة"وانظر: 7 1/1وا(5191)0 2 ا/وا(15910)5

7/33ومأ7للأ062المسانبد@2/جامعو"1(،0787)لهها /7و(0125)2
33 37/3و(1752)5 2 5/7المنيراالبدرو"4(،983)8 أطراتو"5،9

1واتحليلا:الحرحيروقواعدلفواندةانظر(1) 08.



التفرداجسنادعللأنياعمنو:ن@ر@ال@ملل
-

2/6المسند! 8 8/4و(630يا4 3 6/5المهرةأإتحات9و1(،1397)0 3 1

16/9و(6كا9) 9 4له6 2/4الحبير!التلخيصوإ1(،92 6 و3(،9له8
إرواء9

1الغليلا 8 / 41-251(096).

عتادأبيبنيعقوببنالرحمنعبدروىاحر:مئال@

عنعجلان،بنمحمدعنعيينة،بنسفيانحدثناقال:المكي

كانأتهالضالةفيالتبيئ-@تعنعمر،ابنعنأفلح،بنكثيربنعمر

علقردد@لضلالةمنتهدي@لضلالة،وهادير@د@لضاتة،)@للهميقول:
."وفضلكعطائكمنتهاف@وسلطانك،بقدرتكضالتي

1لالبهيرأا"فينيلطبرااأخرجه: 3 4يلألأوسطاا9وفي(28 كلتا(62

بهذايعقوب،بنالرحالنعبدحديثمن(652)لهالصغير@،"وفيالطبعتين

لإساا

عنالحديثهذايرولم"الصغير!:وإالالأوسطأفيعقبهارطبرانيل

لهذاإلاعمرابنعنالحديثهذايرو@ولاعييت@ابنإلاعجلانبنمحمد

يعقوبإ.بنالرحلنعبدبهتفزدالاسناد،

عنهقالإذيعقرب،بنالرحمنعبدحاللجهالةةضعيفإسنادهذا

قدفماثههذهجهالتهعلىوهو"،أعرفهلم"ا:ك@/10المجمع!"فيالهينمي

عندعلتئفرواهالمدين@،بنعليخالفإذوأحفظ،منهأوثقهومنخالف

عجلان،ابنعنسفيان،حدثناقال:(487)الكبير،الدعواتفيإالبيهقي

مرقوفا.عمرابنعنأفلح،بنكثيربنعمرعن

ابنأنسبمالامنكرة،يعقوببنالرحمنعبدفروايةهذاوعلى

4تاريخهفيالخطيبنقلفقدسفيانفيالناسأوثقالمديني 5 8 / 1 ودي1

المدينبلنعليأصحابمنكادالفلرمي،عبادأبيب@يحقوببرالرحصعدمو(1)
الفسربسفيادبنريعقوبالر-،عدبناثهعدبنمحسدبناللهيمدعهروى
13/4بحلادات@لخ1انظر:عيية.بنسعيانعنروى 2 تهذبو"الغرب،ط.5

5/6الكصالا 1(4269).



=

@للف@الد@لعللفيالجامع

13/4الغربط. 2 المدينيبنعليئ"قال:أنهمهديبنالرحالنعبدعن4
ذلكفيوقارن"عيينةابنبحديثوخاصةالله-@زرسولبحديثالناسأعلم

1/9الحاكمقولمع سفيان.بحديثالناسأعلمالحميديجعلفقد1

نازلة.متابعةتوبمبنعليأنكما
الكبير"الدعوات"فيوالبيهقي)61203(،شيبةأبيابنأخرجه:فقد

عنعجلان،ابنعىالأحمر،خالدابيحيانبنسليمانطريقمن(4)هه

يتوضا"ةأولهفيزادولكنموقوفأ،بهعمر،ابنعنأفلح،بنكثيربنعمر
ابننف@شكأ،النفىفيتئيرالزيادةوهذه@يتشهد..ثمركعتبن،ويصلي

روايةفتكونوأحفظ،خالدأبيمنأتقنوسفيانروايت@فييذكرهالمعيينة
لاالدعواتفيفقالالموقوفةالروايةالبيهقيرتجحوقدالمحفوظة.هيسفيان
."حسنوهوموقوف،د@ذالثلا(:عقبالكبير!

بالوقف،إعلالهوهوالحديثصهذاإعلالفيإليهتوصلتالذيهذا
عمرابنانوذلكذلك،منبأبعدلإعلالهقويةنكارةنفسيفيتنقدحولكن

اهتمامأدنىلهمنعلىبخفىلاماالتلاميذمنولهالرواية،منالمكئربنمن
أونافعأوصالمعنالرواةلتناقلتهعمرابنعنصحلووحدثناالصنعة،بهذه

لأحاديثه.وجمعامنرمةأكثرهوممنوغيرهمعمرو،
عنمماأعرضواأنهمإلاالشن،أصحابشرطعلىالحديثهذاومتن

-34مكة:أهلإلىرسالتهفيثاودأبويقولذلكوفيإليه،يلتفتواولم

حديثأنهفاعلمخرجتهممالي@سنة@النبيعنلكفكرنف@:35
آخر...طريقمنكتابيدييكونانإلاوا@

فيمنهجهإنبلفيصمافيهوكتابهالطبراني،بذكرهعنهموافصرد
يسردئمالمعجم،حروفعلىالصحابةأسماءيرت@أنالكبير،المعجم"

الصحابي.عنتابعيكلأحاثيثاستيفاءيحاولثمالصحابي،عنالتابعين
لأربابمفتوحأالباب3حلهوتركيخر@لعمريسقلمالحديثهذاوفي

الحديث.هذاعيرعمرابنعنلعمرليىأنليستنتجواالعقول
الئميخان،لهأخرجوقدئقة،كثيربنعمربأنمتعجلعلينااعترضنف@



التفردالإسنادعللأنياعمنفىي@شاوملل
-

فيوبالأخصدونهالذيفيلثكولكنعمرفيلكلانحنفنقرل:
ذلكفيراويأ@ل@ألهأواوها@عمنهذاحديئهونعدعجلان،بنمحمد

المدلسي@مراتمنالثالثةالمرتبةفيعدهالحافظأنسيماولاالأسناد،
الموقوفة.الروايةفيولاالمرفوعة،الروايةفيلابالسماعيصرحلموهو

بحضمعالآثاربحضعليهاختلطتعحلانابنيكونأنأخاهماوأخى

/36"@ف@تاريخ9فيأخرجعساكرابنأنهذهخثيتيومرجعالأسانيد،

1 08-1 0 وأبوأناححجتقال.الحواري،أبيبنأحمدطريقمن9
السطيحةسقطتإذنسيرنحنفبيناالداراني-يعني:سليمان-

(3)

فقلتمني،

ابوفقالا،شديىالبردوكانماسبلاوبقيناالسطيحة،فقدتسليمان:لأبي

الضالة...!.عليناارثدالضلالة،هاديوياالضالة،رادياسيمان:

الأحيانمنكئيرفيتكوفىالعلةأنالصناعةهذهفيبضاعتنامنوندرك
منيستخلصومماذلك،غيرأواختصارهأوحديثفيحديثدخولبسبب

ونلثمجروحا،ثل@يكونأنإماعجلانبنمحمدأنالحديثهذا

أبيعنالأثرهذاعليهاشتبهيكونأن@)ماالحديث،علةهرالمجروح
البا@.ديسقناهالذيالمتنفنتجإشاد@خرمعالدارانيسليمان

5/9لأشراف،اتحفةانظر:إ 52-03 ولأجامع)1737(،-(7352)1
28/4المسانبد، 8/3المهرقماإتحاتوا1(،070)وو86-7 47-3 5

الدالانيخالدأبيعنحرب،بنالسلامعبدروى@خر:مثال@
ابنعنالعالية،أبيعنقتاثة،عنالرحمن-عبدبنيزيدوهو-

الرمذي@حللفو@ما.@نأ@مولكنأتهمصفماليحلفنيالرحل@نسيرين:أابنتال(1)
6/2الصغبر، 35.

.(97)المملنادمراتب(2)

أوانيويرسباكحر...حلم@اقربل(أثيميىمناتيال@زاثةوالطبح.السطحية(3)
يسطح(.مالةالعربادلسادالمياه



-

@لف@الد@@لعللفي@لجامعى

هوونام،ثثمالفجرركعتيصلىع@وناللهرسولرأيتقال:عباس،

يافقلت:الصلاة،إلىقامثثمنفخ،أوغظحتىجالق،أوساجذ

ناممنعلىالوصو؟يجب)نما9فقال:نمت،قدإئكالله،رسول
مفا@لمما@سترختذلك،فعل@ذانهف@مضطجعا،

)77(،والترمذي2(،20)داودوأبو6(،5ياحميدبنعبدأخرجه:

)تحفةوفي(3429)"المنمكلشرحفيإوالطحاوي)0162(،يحلىوأبو

1لثاالكبير"فيإوالطبراني7(،2للألأخيار(ا الكاملا1فيعديوابن7(،2
9/1 1/1والدارقطني6،6 58-1 5 الرمالة،ط.(59ويلأالعلميةط.9

1/2والبيهقي الوعيط.(911)والعلميةط.(164)لهالمعرفقلأ،9وفيا1
أعلاه.والمتنبالإسنادحرب،ب@السلامعبدعنطرقمن

1للاشيبةأبيابنوأخرجه: 1/2وأحمد0(،4 فياللهعبدوابنه5،6
1/2المسند"علىازوائده الالناسخفيشاهينوابن)7842(،يعلىوأبر5،6

(163)الخلافأأحاثيثفيالتحقيق"فيالجوزيوابن)591(،"والنسوخ

أعلاهبالإسنادالسلامعبدطريقمنللأه(له"،ونسوخهالحديثناسخ"وفي
@سترختف@ذا@ضطجعيضطجع،حتىوضو،ساجدانممنعلىلي@"بلفظ:

1/1البيهقيئة 2 إتما"بلفظ:بماسنادهحرببنالسلامعبدعن1
مفاصلمه.يسترختجنهوضعفإذاجنبه،وضعمنعلىبجب4@لوضو

أبربهوتفردخالد،أبيعنحرببنالسلامعبدبهتفردالإسنادهذا
9/1"الكامل9فيعديابنقالقتادة،عنخالد، الإسنادبهذاوهذا":67
السلامأ،عبدخالدأبيوعنخالد،أبيغيرعهيرويهأعلملاقتادة،عن
عنحرببنالسلامعبدالحديثبهذاتفزد)591(:إعقبشاهينابنوقال

ابنعنهنقلهفيماالحاكموقالغيرمه،رواهأعلملاالدالاني،خالدأبي

الطحاوي.روايةلفظ(1)



التفردالإسشادعدلعأنع@منلل@سنا،:محلل
-

4المنير!البدرفيالملقن 38 وقال:حديثهبعضفيالدالانيتابعلا2:ا/

خالد،أبيعنحرب،بنالسلامعبدغيرالحديتهذاروىأحدأأعلملا

1/1ال@هقيوقالقتادمه،عن بنيزيدالوجههذاعلىالحديطبهذالأتفزد:21

الدالاني!.خالدأبوالرحمنعد

الذيبذاكلي@حالهفإنخالد،أبيتفردمنالأئمةنصهماوعلى
1لما:العلل1فيالترمذينقلفقدالتفرديخمل 4 قالأنهالبخاريعن(28)9

4/4الميزانا9فيالذهبيونقلعا،الثيفييهماتمادصدو@،فيه: 3 عن2

وفي"ا:ملأ/9"الكامل9فيعديابنوقالب،بأس@الافيه:قالأنهآحمد
فياسديثمذاالذ@يفكروقدحدلطيكتبليةمعأئهإلالين،حديث@

4"الميزان" 3 2 / مابغيرمعلولالحديثهذاإنتمعيصاستنكرمماوعته4

هي:عللبستتقدم

الكرابيسيوصفا-
73التهذسهتهذيط"فيكماخالدأبا(2) / 1 2

عنحنتهفتكرنالحديثهذاطرقمنأيفيبالسماعيصزحولمبالتدليح،

الكببرإ:العللفيإالترمذينقلفقدقتاثةمنسماعهالأئمةأنكر-2

1 4 منصماعاالدالانيحالدلأبيأعرتولا9قال:أنهالخارفيعنل@2(9

بنلأحمدالدالانييزيدحديثوذكرت":(202)عفداودأبووقالقتادظ،

أصحابعلىيدخلالدالانيليزيدماوقال:له،استعظاماةفاننهرنيحنبل
:(165)عقبلألاالمعرفةفيالبيهقيوقال"،بالحديثيعسأولمقتاثة؟،

البخاريإسماعيلبنومحمذحنبل،بنأحمذقتاثةمنسماعهوأنكروا

."هماوغير

1/1النقياالجوهر9فيالتركمانيابناعترضقلت: 2 البيهقيعلى1

"يدل@وكادكنيرأيخطئصدوقكما:..72)دالتقربفيومر(1)

لاسالترمدي!عللقرح"راجعالكراليسيكتا@فمديرأفيلهأحمدالإسامأنعلى(2)

7رجب / 2/8وعترط.208 سام.ط.93



=
@د@لفع@ي@لعللفي@لجامع

نهالكمال(صاحبدذكرفقال:قتادةمنخالدأبيسماعمرتجحأهذافي
سمع

اونوممنإلاوضرءلاأنهإلىالطبريجريرابنوذهبقتادفعن
عنندفعهلاالدالاتيةوقالوصححه،الحديطبهذاواستدلاضطجاع،

الصحابةمنالعدوللنقلةخبرهصحةعلىتدلوالأدلةوالأمانقحالعدالة
نعلبه@ضطجعومنعلبه،وضوءفلاجالنوهونامالهنفال:@عه

علىاعترضأنهفمنها:مؤاخذاتوعليهمردوداعراضهذا
لمالرجلإنئثمذاك؟منهذافأينالكما@ه،9بصاحبالبخاريالامام
أئهولوذلك،منبعفأنكر@)تمافلان،منفلانسماععلىيعلقأنلرط
أولى.لكانقتاثضعنروايةعنوسكتقال:

بمخالفتهمعارضفهوالحديث،لهذاالطبريجريرابنتصحبحوأما
ثبوتعدمفيالأئمةعننقلناهماإنثمسأتي،كماضقفوهالذينالأئمة
بيانأ.يكفيسماعه

فيالببهقيفلكنقلأيخاءثلانةإلاالعاليةأبيمنقادةيسمعلم-3
أحدها.لي@الحديطوهذاشجةعن(165)المعرفقه"

نقلفقدخالد،ابيمنوهئمالإسنادهذافيالعاليةأبيذكرإن-4
1الكبير:عللهفينحكفاإ/الترمذي 4 رواهقال:أثهالبخاريعن(28)9
أبافيهيذكرولمقوله،عباسابنعنقتاثفعنعروبق@أبيبنسحيد
العاليقه

إئهفقوله:االطريقهذامنإلاتأتلممكرةلفظةالقنهذاحوى
هذامنإلاعليهأقفلمغريثلفط"،ساجد..وهوناميحيه@التبيئرأى

ماالقربأخبرنا:الذيوهوالحال،تلكفي@التببينائمكيفئمالطريق.

حاأبرلالندالمراسلاوانظر.(1)
6/0الكما@هتهذيبو")826(،3 م@.)ك@214

1/2@المحلىاليحزمابنعنداللفظوجاء أحا@هئا.أربحةإلا:20
الحديت.تخرلجوا@ظرةعليهأقف@الطريقهنا(2)



دالتفرالإسنادعدلأنواعمنل@سناومحلل

-

وسيأتيبطلانه.علىدليلاللفظفهذا"صاجؤ..وهوربه@لعيدشيكون
الصحيح.اللفظبيان

مذامضطجعاصهنممنعلىإلايجبلا@لوضوء@ن"قوله:إن-6

الكبير:عللهفيالترمذفيفقالعباس.ابنعلىموقوفابنحوهرويالنص
1 4 رواهسيء،لاهذافقال.الحديط،هذاعنمحمداسألت:@2له9

1قولهعباسابنعنقتادفعنعروبة،أبيبنسعيد
0 هذاضغفوقد0

على4@لوضو"قوله:9:(202)عقبداودأبوفقالالأثمةمنجمغالحدبث
عنالدالانيخالدأبويزيدإلايروهلممنكزحديثهوممطجعااناممن

وقال:هذا،منشايذكرواولمعباس،ابنعنجماض@أولهلووىقتاثة

ينامولاعينايدتم@حيرو:النبيقالعاثة:وقالتمحفوظأ،يروالئبيكان
قلمي

1الدارقطنيوقال 5 9 @،يصحولاقتادةعنخالد،أبوبهتفرد1:9/

1/2المحلى""فيحزمابنوقال 2 @فسقطالحديط:علىتعليقهمعرضفي0

1/2الخلافياشه@مختصرفيكماالبيهقيوقالالحمدإ،ولتهجملق@ 40:

قتادة،عنالدالاني،الرحمنعبدبنيزيدخالدأبوالحديثهذاباخرتفزد"

الأحكام"فيالحقعبدوقالالحديشهأهلأئمةجميععليهوأنكره
1الرسطى" 4 6 أبويسمعهولمالإسناد،بمتصلوليىمنكر،حديثهو1:9/
البدر1فيالملقنابنعهنقلهفيماالمنذريوقال@،عباسابنمنالعالية

2/4المنير" فيماكانالحفاظجميعالدالانيحالاستقامةفرضولو":40

منضعفهمنقوليعضدماالثقاتومخالفتهواضطرابمعسندهانقطعمنعلم

هذاد"للأه(:ومنسوخمهالحديتناسخ"فيالجوزيابنوقالالأئصته،

النقلجهةمنأمالذلك،وجهولاوالمنسوخ،الناسخفيمذكورانالحديثان
2/4المنير!البدر1فيالملقنابنونقلضعي@ه،فكلاهما 3 الرافعيعن6

2/4مسلمأخرجت(1) مريرة.أبيحدبمن(215)(482)9

الحرزياب@@لي@ثبطقاملالحديت،تضحيفعلىاتفاقحلالكلاممنالي(2)



-

@ئد@للف@@لعلل@لجامعفي

@ني:وقال-الحديثأأئمةضعفه9قال:أنهالحديثهذارواياتإحدىعقب

نقلتهف@الحرمين،إمامذلكفيتغوكأنهقال،كماوهوعقبه:أالملقن-الن

ضعفهعلىالاتفاقأيضأونقلضعفه،علىالحديثاهلإجماعأساليهفي

قالوا...،.كماوهوالووفي،
فكماالحديثهذاعلىحكمهفينحتداأالجوزيابناضطربوقدقلت:

هذاتصحيححاولأنهحينفيومنسوخطالحديثناسخ@فيضعفهأنهتقدم

أنشاذىقدقلنا:"فقال:(163)اشلات!أحا@يطكأالتحقيق"فيالحديط

هذاوليىاحتياطا،الحديثوقفمننولإيثارالمحدثينمذهب
ىلي

بأسلايزيد"أحمد:قالوفددليع،بلادعوىيصح،لا9الدارقطني:وقول
بفتيوقديسند،فدالراوينف@مرفوعا،كولهيمنعلاوقفهمنصروايةلمجه

2/4المنير"البدر"فيالملقنابنقال"،بالحديث 4 منوفيه"ةمتعقبأ1

مقالةفيهونقلخالدبنيزيدضسفالهفيهوذكروفديخفى،لاماالتعتف

فقط...وأحمدحبانابن

الحديثوقفمنإيثارالمحذثيغمذهبإن"قوله:وصقلت:
علىيخفىلاماالمجازفةمنفيههكذا،إطلاقهالقول،هذا"احتياطا...

الوقف،أوالرفعقرائنمنيترجحلمايعودالوقفأوالرفعترجحفإنلبيب،

رخحوامرفوعحديتمنوكمرفعه،المحذنونرتجحموقوفحديتمنفكم
علىتعقبهوفيذلك.يقتضيمالقرائنتبحأالترجيحفلكأتى@)نماوقفه،

فيتقدموقددلي@،بلاالدارقطنيدعوىتكونفكيفبعيد،نظرالدارقطني
فينف@ذلك،فيأحديسبقهلمالدارقطنيأنوهبالنجباء،العلماءسياقه

سيمالاالحديثإعلالعلىيدلماوشيخه،السلاملعبدةالديهالفردي@
التفزد.يحتملانلاأنهما

ينقسمأتهيتبينالثقاتأحاثيثعلىخالدأبيحديثبعرضأنكما
إلى

نامننمالفجر،ركعتيصتىلىجماللهرسولالرأيثفوله:الأول:
الصلاظ.إلىتامثتمنفخأوغظحتىجالقأوساجذوهو



دالتفرالإسنادعللأنواعمن@للإالسناو:

-

مواطن:ئلائةفيمعلولالنصهذا
والتيليل-صلاةأتهاوالصوابالفجر!ركعتيصلى"قوله:الأول:

سيأني.كمابالتهجد-أيضأتسمى
يردلمالنصوهذاجالق!أوساجذوهونام"قوله:@لثافي:و@لموطن

النوم،لهينةوص@@ونمننامأتهفلكفيوالصوالثالثفات،أحاثيثفي
هكذا:رواهفقد

1/2وأحمد)274(،الحميديعندعيينةبنسفيان ا/والبخاري2،0

4 1وا/(138)6 2/1ومسلممأ،5لا72 8 خزيمةبنوا8(،1للا(763)0
1/2عوانةوأبيبتحقيقي،(5331)ومه(4) 22-2 2 3(736).

1/1البخاريعندالرحمن-عبدابنيعني:العطار-وثاود 8 2(،7للأ5

.1/21والشائي

2أحمدعدسلمةبنوحماد 4 4 /1.

ديار.بنعمروعنوحماثأالعطار،وداود)سفيان،ثلائتهم:

أبيبرواية(29وللأالليثيبرواية(317)الموطأ""فيمالكصرواه
الرزاقوعبدشحقيقي،(382)مسندهفيالافعيطريقهومنالزهري،مصعب

1/4وأحمد)8074(،و(3866) 5والبخاري2،2 7 / 2/03و(183)1

78و(992) / 5-6/15وا(ا)ما2 6/5و(5704)2 ومسلم4(،571)2
2/1 7 لنسائيوا@@1363@ماجهبنوا@@وأبو@اود@7631@@821@@763@9
الرسالة،ط.(397)والعلميةط.ي@93(لهالكبرىا،9وفي3/012-112

الكيرأ"فيوالطراني2(،592)حبانوابنتجحقيقي،(6751)خزيمةوابن

.3/7لبيهقيوا1(،9212)

1البخاريعندالرحمنعبدبنوسعيد 7 9 / فيوالطبراني6(،لثا1
.(12193)الكببر،"

2/1مسلمعندمخلد-ابنوهووالضحاك- 8 لما(.5)(763)0

1سملمعندالفهرياللهعبدبنوعياض 7 9 / 2(763)(83،)1

.(12194)الكبيرأ1فيوالطبراني



-

ال@لف@ائد@لعللالجامعفي

مخرمة.عنوعياض(لضحاك،واوسعيد،لد،لماأربعتهم:

1/2أحمدعندسفيانورواه 8/8والبخاري3،4 وفي(631للأ6
2/1ومسلم)596(،لهلمفرول،الأدبا9 7 /2لنسانيوا)181(،(763)8

1 وابنالرسالة،ط.(396)والعلميةط.(397)لهلاالكبرى!،وفي82
.(11)لجارودا

2/1ومسلم2،لهها/وأحمد)6072(،الطبالسيعندوشعبة 8 0

بتحقيقي.(271)خزيمةوابن1(،87)(763)
2/1مسلمعندمسروقبنوسعيد 8 /2والنسائيا(،لثه(763)1

2 .(12ا)مهالكير!9فيوالطبراني1،8

1مسلمعندخالدبنوعقيل 8 1 / .(18لا(763)2

كهيل.بنسلمةعنوعقيل(وسجد،وشعبة،)سفبان،أرلعتهم:

قال:عباس،ابنعنكريب،عنوسلمقأومخرمقع)ع@رو،ثلاثنهم:

الليلبعضفيكانفلماالليل،منعحروالنبىفقامليلةميمونةخالتيعدبث
وقامويقئله-عمروئخففهخفيفا-وضوءامعلنيضنمنلتوضأالنتيئ-جيووفام

قالصرثمايساره-عنفقمتجئتئمتوضأ،ممانحوأفتوضأتيصلي

ئئمالله،شاءماصلىئثميمينمماعقفجعلنيفحولنيشماله-عقسفبان:
الصلاةإلىمعهفقامبالصلاة،فاذن@المناثيأتاهئمنفخ،حتىفناماضطجع

يتوضأولمفصقى،
الخللمواضعتتبينالئقاترواياتعلىخالدأبيروايةبعرضقلت:

في
هذامتنفيعباسابنكلامأثوجخالدأبافإن@لثالث:

منعلى@لوضو؟يجبانما"فقوله:يث@اللهرسولكلاممنوجعلهالحديث،

عباس.ابنعنبنحوهمروئهذامضطجعأ@نام

1/4الخريروايةلفظ(1) تحر@ج@صبقوقدوخصرتطرلةرالروايات(183)6



التفردابسنادعللأنواعمنناو:وي@علل

1/1السيهقيطريقهومن)8041(،شيبةابيابنةآخرجهفقد 2 قال.0

ناممنقال:أئهعاسابنعنعطاء،عنزياد،بنمغيرةعنوكغ،حدثنا
.4الوصوفعليهاضطجعو)نعليه،وضوءفلاجالمق،وهو

عليه.موقوفاز@بهعمرعنأيضأوروي

الرزاقعبدطريقهومنالليمي،برواية(41)الموطأ!@افيمالكفأخرجه:
1والبيهقي)284(، 1 9 / قال.الخطاببنعمرأنأسلم:دسفطريقمن1

فليتوضأ.مضطجعاأحدكمنامإفا
@أسلمبنزيدأنإرسالهووجهلا.مرسللاهذاعقبه.البيهقيقال

عمرمنيسمع

عمر.ابنعلىموقوفاأيفاوروي

منقال:أنهعمرابنعنبتحقيقي،لثلأ(مسدهفيالثافعيفأخرجه:

عليه.وضوءجالسا@لانامومنالوضوء،عليهوجبمضطجعا،نام

6-4/672"لأشراتاداتحفةنظر:وا لمسند"اأطراتو@ا)2636(،73

2 4 8 /3(3822).

بنسعيدعنقتا@فع@الراسبي،هلالأبوروى@حر:مثال@

لخلبفنينبريع@ذاقال:اع@ي@،النبيئعنهريرة،أبيعنالمسيب،

منهماإ.ا@خرفاقتلوا

فيعديوابن)5951(،الأستار@كشف"فيكماالبزارأخرجه:
طريقمن(767)الهاسهمسندفياوالقضاعيك@4،/7"الكامل"

الوارثعبدبنالصمدعبد

لاطلا(1)

لي

وهو؟(2)

يتصللاماكلدهوالمتقدين،عدالائدموالمعىهحاعلىالمرسلق
إلىيعزىكادوسواءوسطهليأو@خرهفيأوأولهليالاتصالعدمكاد
ى".الكرالس@منالإساد@ملرمالظر.الايضعولمحزيدغير@بلىأو@

حل@.الرحمىعدسجمللدكتوربمدماوما

لأ.8")التقريأ@تمعبقهليئتصدوق@



لدلفها@العلل@معفيلجا@

(27ويللأالعلميةط.(2743)"لأوسطاير@االطبرانيوأخرجه.

هارونبنعمارطريقمنالحديثط.

الاسناد.بهذاالراسبي،هلالأبيعنوعمار(الصمد،)عدكلاهما:
غيرماا.وأرسلههلالابومرفوعابهذا@اتفردةالبزارقال

هلال،.أبوإلاقتالهعنالحديثهذايرودالمالطبراني:وقال

بهتفزد":(5081)وايأفراد"العراثأطراف"فيكماالدارقطنيوقال

قتادظ.عنالراشي،هلالأبر

شلعندمامعينبنيحيقالسليم-بنمحمدهوالراشي-هلالأبو
حنبل:بنأحمدوقاللما،صويلحضعف،دافيهفقال:قتادة،عنروايةكيف
عنالحديثمضطربوهو@،قتا@حدبثفييخالفأنهإلاحدكهاحتملالاقد

أبيعنيحدثلاسعيدبنيحيىكافى"الفلاس.عليبنعمرووقالقتاثقه،
والنعدي@الجرحعن@ا.يحذثمهدي-ابنيعني.الرحمن-عبدوكانهلال،

7/3 6 4(4841).

البزار.إليهارأث@النيالمرسلةالروايةأما
عفان.طريقمن(87)"العللمنالمنتخبدافيكماالخلالفأخرجها:

7/4"الكامل@افيعديابنوأخرجها: 3 موسىأبيطريقمن6

الوليدأبوحدئناقال:المثنىبنمحمد
بنسعيدعنقتاث@عنهمام،عنالولد(وأبو)عفان،كلاهما:

مرسلأ.الحديث،وذكرجمح@ه:...اللهرسولقالقال:المسيب،
قالالمرسلفبالروايةالموصولةالروايةإعلالإلىالعلمأهلذهبوقد

الله:عبدلأبيقلتالأئرم:داقال:(87)@العللمنالمنتخ@"فيالخلآل

:@البيئعنهريرفأبيعنسعيد،عنقاثفصهلال،أبيعنأيحمظ
عنالمسيب،بنسعيدعنمرسل،هذاقال:لخليفتين،؟بويع@ذا"

قتا@قاعنالحديطمضطر@هلالوأبوكس@ر...النبيئ

أكر.بتهعترحمتهوساتيمأ(،35)التؤس@@إصعي@@وهو:(1)



دالتفرالإسنادعللأنياعمنو:ن@ر@ال@محلل

-

4لاالكامل"فيعديابنوقال 37 لأبيقلتموسى:أبوقال":7/
لنسعيدعنقتادة،عنحدثهلالأبافإنالطيالسي-يعني:الوليد-

إنموسىأباياالوليد:أبوليقالجمرو.النبيئعنهريرفأبيعنالمسيب،

هداثا.يحتمللاهلالأبا

اشبط.والمرسل@@:(1721)س9/402"العلل"فيالدارقطنيوقال

الباب.هذافيرويماوأمثل

2مسلمأخرجه:ما 3 / 8/1والبيهقي)16(،(1853)6 4 طريقمن4

بقية.بنوهب

4/4عوانةأبووأخرجه: 8/1والبيهقي1،1 4 لإيمان!،اشعب"وفي4

06)والعلميةط.(735ياله عون.بنعمروطريقمنالرشدط.(97

أبيعنالجريريعنالله،عبدبنخالدعنوعمرو()وهب،كلاهحا:
الحديث.وذكرك@:....اللهرسولقالالخدري،سعيدأبيعننضرف

الوهمسان@@فيفقالبالجريري،القطانابنأعقهالحديثهذاآنإلا
مسلمطريقمنلإشبيلياالحقعبديعني.دوذكر-:(1921)"لإيهاموا

الجريري،سعيدروايةمنأنهيبينولم"لخليفتينبويع@ذا"سعيد:أبيحديث

يصححمتكرر،عملهمنوهذاالله-عبدبنخالدعنهيرويهمختلط،وهو

حديئم@.منعهرويمالقديماعتبارعيرمنأحالمحيثه

قال:أنهأحمدالإمامعنمأ7)@االعللمنالمنتف@فيالخلالونقل

حديسمنسعيدأبيعننضرة،ابيعنالجريري،عنأسندوهإثماوهذا"

بعدخالدسماعيقولودةفإتهمللأثرم-والقولغيره-يروىلاخالد،

."أثو@لاقال:الاختلاط،

"فيالذهبيوقال
6/1النلاءلماأعلامسير الجريريغراثبومن@@:55

(2)الأحدثفاقللخليفنينبويع@ذا"مسلم.حديت
منهمالا.

الآحر!داقتل@مسلمعد(2)2/37الوسطى"لأحكام@ا(1)



=

@لف@الد@@لعللفي@لجامع

5:"الفتح1مقدمةفيحجرابنالحافظوقال 7 أي:له-وأخرج"ة5
أمرهلييتحررولمعنم@الواسطيخالدروايةمنأيضأالبخارفيللجريري-

بنلربمتابعةعهحديئ@لكنبعده،أوالاخلاطقبلنهسمعهلالاد،إلى

5/4المهرخاإتحا@" 3 2(5711).

آخر.وجهمنالحديثوروي
4الكبير@االضعفاء9فيالعقيليأخرجه.إذ 5 7 بنأحمدطريقمن3/

الرازيعاصمبنمحمد
(1

1/2بغدادأتاريخ9فيالخطيبواخرجه: 3 -2/42الغربط.وفي9

4 البغدادييزيدبنإسحاقبنمحمدطريقمن3
ثيناربنفضالةعنهارون،بنعمارعنومحمد()احمد،كلاهما:

بويغ@ذا@:أكاللهرسولقالقال:ان@،عنثابت،حدثاقال:الحام،
فهما!.الآخرفاقتلوالخليفتين

فيالعقيليعنهقالالشحام،ثيناربنفضالةفيههذاأن@وحديت
4الكبير!الضعفاء" 5 7 الحديثإ.منكر3:9/

فيالذهبينقلهفيماهارونبنموسىعنهقالهارون،بنعماروفيه
3/1@الاعتداللميزان 7 لابنه"والتعدي@لأالجرحفيحاتموأبو)9006(،1

6/1"الكامل"فيعديابنوقالالحديثه،التروك:(1962)لماه/6 42-

1 محفوظغيريرويهماوعامةيسرقضعبف43:9
4الكبير"لاالضعفاءفيالعقيليقال 5 7 غيرالبابهذافيلأوالرواية:3/

2الفزاريظهيربنالحكمترجمةفيأبضأوفالثابتقه، 5 9 / عدةفكربعدما1

،
منشيء@النبيعنالمتونهذهمنيصحولا9هذا.حديثنابنهان

2/2والتحميلأالجرح@الصدو@اومو.لا@ 8(151)
7/2والتعديل،الجرح"فيحاتمألياسقالالصيني،وهو.(2) 6 دهالتة(1100)5

حدثمه.@تركتكلاب،هروتال:فصلتكلمعنميعونلنعمروبنعونأبا



التمردالإسنادعللىأنواعمنناو:ل@علل
-

العقيلي:قولعلىتعليقأ(6032)الميزاد"دالسانفيحجرابنوقال
المؤلفيقولكيفالجمابالعجبهوالوهذاحديئه:هذافييصحالولم
هذايخرمنكاندانمسلم،صحيحفيوالحديثعليمعئقزأوهذا،

الكلامهذاأرفلمالعقيلي،كلامراجعثوقدالوجمع
(1)

فيمه.

مذافي)والروايةفقوله:نفسهالمعنىفيبصثالعقيليقولقلت:

اللفظ،نقلفيالأمانةبابمنفكادالحافظاعتراضأماثابتته،كيرالاب

والله
8/5المنيرأالبدر" 45.

كانولو@لنقادفيردهالمتاخرة،الطبقاتفيالتفرديكونو@حيانا@

عيينة،بنسفيانحدثناقال:حماد،بننعيمروىمثاله:@لمتفرد@ماما،

قال:النبيئ-يخييه،عنهريرة،أبيعنالأعرج،عنالزناد،أبيعن

عملمنزمانيأتيثمهلك،بهأمرماعئرمنكمتركمنزمانفيإتكم"

نجا@.بهما@مربعشرمنهم

بروا1(،127)لصغيراا"فينيوالطبرا)7622(،لترمذياأخرجه:

8/2"الكامل1فيعدي البسام!الروض"فيكمافوائدهفيوتمام5،3
1ا@ 7 الأولياطحلية9فينعيموأبو)629(،جرجانتاريخ9فيوالسهمي@@2

7/3 "ثمتقتاريخ"فيعساكروابن)101(،الكلام!الذمفيوالهروي1،6

52 73 حما@بننعيمعنطرقمن4ول/2الحفاظ!تذكرةفياوالذهبي5،/

بهذا

بننعيمحدي@منإلانعرفهلاغربحدبثهذاالترمذي:

عيينةبنسفبانعنحماد،

:(1425)المتناهيقهالعللدافيالجوزيابننقلهفيماالنسائيوقال

بئققه.ولي@حما@بننعيمرواهمنكر،حديث@مذا

الميزاشه.@لادفينقلهالديالعقيليقولأي(1)



-

ئدلفعا@@لعلل@معفيلجاا

نعيما.إلاسفيانعنيروهلم"الطبراني:وقال
ابنمعكنتدمانماينكرونه،الحديثهذانعيم:لأقالعدي:ابنوقال

عدي:ابنأي:وقال-الحديث،بهذاحدئنيتمفأنكره،ثيءفمرعيينة
محروفأيضاالحديثوهذا

(1)
غيراي:غيره-عيينةابنعنرواهأعلملا

نعيم-

2/4"الحفاظتذكرة"فيالذهي 1 لامنكرحدبهذاةإ(424)8

يأتولمشاهد،ولاوسلم،وآلهعليهاللهصلىاللهرسولحديثمنلهأصل
الحديث،.مكرإمامهمعوهونعيم،سوىسفيانعنبه

سفيانإ.صنعيم،لهتفزدغريب"نعيم:أبووقال

"فيأيضاالدهبيوقال
6النبلاءال@01/أعلامسير بذاكنعيموتفرد":06

بهأتىأبنمنأثويمافهذا@@قال:ثمهذا،حديثناذكرثمالمنكر"،الخبر

شيءفمرسفيانمعكنتو)نمابنكرونه،حديثهدالعيم:قالوقدنعيم،
سماعفيصاث@هوللذهبي-الكلامقلت.-الحديط،لهذاثمفأنكره،

إسناد،بلاعندهمنقالهسفيانأنأعلم-واللهوالظاهر-سفيان،منالخبرلفظ
ماوقالتعجبصالمنكررأىفلمايرويه،أنيريدكانلحديثقالهالإسنادوانما

أعلمواللهالقول،لهذاالإشادفاكأننعيمفاعتقدالإمناد،ثلكعقيبقال
ئمفأنكره،ثيءلمرعيينةابنمعكنتإلمانعيم:قولقلت:

يؤكدومماالحديث،يرويأنقبلبهمرالذيللشيءإنكارهأيالحديطبهذا
طريقفيعييةابنمعكنتفوائده:فيتمامروايةفيحمادلننعيمقولهذا

عنلأعرج،اعنالزناد،أبوفقال.إلينا،فالتفتفأنكره،لثيثافرأى

اللفظهذاطاهرومنالحديث،وفكركنسر:...النبىقالقال:هريرة،أبي

والحديثالإسناديذكرانقبلبهمرالذيالشيءأنكرعيينةابناننرى
والله

ونعيمعيينقيبنسفيانعنحماد،بننعيمبهقفزدمرفوغالحدبث

محفوظه.غيرالصواب.ايكونوقدالمطبوعفيهكذأ(1)



التفردالإسنادعدلأنياعمننا،:لل@علل
=

/13بغداثاتاريخ"فيالحطيبنقلهفيمامعينبنيح@ىعنهقالفيه،مختلف

3 1 15/4الغربط.وفي2 26-4 مرةوقالبثيء@ا،الحديثفيلي@@@:27

2الميزانالافيالذهبيلقلهفيماأخرى 6 8 / ابو@اودوقالئققه،@:(0291)4

حجر@يوابن1(،029)268/4@الميزانفيإالذهبينقلهفيما
"التهذبط@@

4 1 1 / لهاليسجمروالبيئعنحديثاعريننحوحمادبننعيمعدكان":10

الذهبيلقلهفيماوقال@ة،@ة@1858@التقاش@فيأالعجليوقالأصل،،
2الميزانفي 6 8 / الضعفاءالافيالنساثيوقالصدو@،الاثقة:(0291)4

تاريخ@@فيالخطيبنقلهيخس@امرةوقال@،ضج@:(58يهوالمتروكون!
13/3بغداد، 1 4الغربط.وفي2 2 8 / فيحبانابنوذكرهبثققما،داليس:15

9/2الثقات!1 1 نقلهفيماالدارقطنيوقال@ا،ووهمأخطأربماوقال:9

13/3بغداددا@اتاريخفيالخطيب 0 15/4الغرب.@وفي6 1 لأكئير9

13/3بغداد"ناريخ"فيالخطيبوقال"،الوهم 1 /15الغربط.وفي2

4 قالعليها"،ئتابعلاكثيرةمناكيروعندهحفظه،منيحدثنعيمكان6:إ2

1الظراف!النكت"فيالحافظ 73 / 1 "البسامالروض"هامثىفيكما0

(1721)
فيع@ابنأض-أ@ذ:لوجدتبلالذهبي:قولعلىر@أ(1)

يكونأنفيحتملمرسلأ،البصريالحسنعنالموصلي،معروتعنجامعه

لابنهالعلل!1فيكماحاتمأبووفالحديهه،حديا@يعليهدخلنعيم

عنليث،عنأعين،بنوموسىجرير،رواهخطأةعنديهذا":(27لكا

مرسلأ،.جمتالنبيعنالحسن،عنمعروف،
فيالبخاريعدمعروتبنعمزوموسى-جريرأأيوتابعهما-

7/2الكبير!التاريخ" 9 الدانيعمروأبيعندمحمدبنو)براهيم)3281(،2
.(229)الفتن،في!

عنمعروفعنسليم،أبيبنليتعنو)براهيهأ)عمر،كلاهما:

مرسلا.الحسن

تويقه.علىلتهوالحمدصحروله،النصنوحدلاالطراساالنكت"بل@رجحناوتد(1)

تحريف.وهوالساولق@الدالي.ع@رولألياالالمنفي@2@



=
يالفعائد@لعللفي@لجامع

التاريخ"فيالبخاريذكرهمعروت،لجهالةضعيفالحدياوهذا
7/2الكبيرأ 9 تعدبر،ولاجرحافيهيذكرولمهذاحديثهوذكر(1823)2

8/37"والتعديلدالجرحفيحاتمأبيابروذكره فيهيذكرولما(لا1

7/5"الثقاتدافيحبانابنوذكرهتعديلأ،ولاجرحا أبيبنليثوفيه0،0
الدارمي:برواية(720)و(560)تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالسليم،

وقالضعي@ه،9:(511)والمتروكوناالضعفاء9فيالخساثيلوظ"،ضعيف"
2"والتعديعالجرح"فيحاتمأبيأبننقلهفيماحنبلبنأحمد 4 3 /7

1لى حاتمأبيابنوقال@ا،عهالناسحدثولكنالحديث،المضطرب:(01
هوبه،لتغللاليثيقولان:زرعةوآباأبيسمعت"نفسه:الموضعفي

الحديث،لينسليمأبيبنليثيقول:زرعةأباوسمحتالحديث،مضطرب
بالحديثالعلمأهلعندالحجةبهتقوملا

."الظراتالنكت"فيحجرابنقولفيذكرناكماعيينةابرتابعهتوبعولكنه

فيفكرماهذايعرفه،فلمحنبلبنأحمدعنهشئلالحديثوهذا
منالمطبوعفيوردالحديثلفظأنإلا3(،يلا"للخلآلالعللمنالمنتخب"
أينجا"بهمما@مربالعشرعملمنزمكفي@لبومأنتمدامفلوبأ:المنتخب،ا

خطأأنهأمأحمدالإماميعرفهلمألهذاأثويولاهلك،،"منبدلانجاذكر

@

9/5اف!الأضتخمة" 6 @ا@ةا@لةو"ا(،ك@21)1

(4

أصحابلهمكئرشيخعنمقالفيهالذيالر@هيبنفردو@حيانا@
ضعف،علىضعفأالحديثليزد@د@لنمميخذ@كعن@بانفر@@لحديثفيعل

عمرانعنداود،أبوحدثناقال:يزيد،بنعمرلنمحمدروىمثاله:
قيلوا"قال:ئها@تالنبيئعنمالك،بنأنسعنقتاثة،عنالقطان،

تقيللاالشباطينظن

الفيلولة،=صتمل،لاالناطىقيليا@ط"ة(6لثلاا6لما/4القلبر"الفيصجاء@ي(1)



التمردالإسنادعللأنياعمنل@شاو:ملل

نعيموابو33،6بأصبهان@4/المحدثينطبقات"فيالئخأبوةأخرجه
1/2"أصبهانلأتاريخفي 3 1و6 2/3و64 0

عمرانعنلاود،أبيطريقمن
به.القطان،

ليالسيوطيلحسنهرمزالحديثهذا
6يهالصغير@الحامع" 1،)6

الصغيردا،الجامعصحيحو")7461(،@االصحيحةالسلسلة1فيالألبانيوحشه
تجريحعلىلهأقفلمعمر،بنمحمدفيهضعيفإسنادوهذا)1344(،له
لعصضقفهفقدالقطان،عمرانوأماالحال.مجهولفيكونتحديعأو

اخرون.وونقهلحلماء،ا

الدوري،برواية(3687)تاريخهفيمعينابنضحفوه:الذيقفمن
برواية(166)لماالعللفيالجامع"احمد@يوقالط،بشيلي@قال:ا

دالاجريالاتسؤا9فيكماأبو@اودوقالوضقفط،بذاك،لي@"المروثي:

:(47ولن!والمتروكصالضعفاء@افيالنسائيوقال"،ضعيف":(851)

ثقة،بصري@@قال.(1301)الثقات،فيالعجليوثقوه:الذينومن

7/2"الثقات"فيحبانابنوذكره ا.كلأ/69الكامل9فيعديابنوقال4،3

التقريبه"فيفيهالقولحجرابنالحافظولخصحدل@هيكتبممنالوهو
الخوارجبرايورمييهم،صدوق،"فقال:)4515(،

ةالقطانعمرانبتفردمعلولالحديتهذاأنأعلم-واللهأراه-والذي

عنالحديثهذابروايةعمرانمتلراوينفردانالصحة-عنيستبعد-إذ

هذامنلروابةعنالأثباتالثفاتقتادةأصحابفأبنأن@،عنقتادة،

السنة.هذهمثلوذكرالحديث،

تصح.ولاقتادةطريقغيرمنأن@عنطرقعدةمنرويوالحديث

العر@عدوالمقيلالقبلولةالأزهريوتالالظهيرففيالنوموهيةالحوهريقال
مقيلأ،ثحاخم@@ه.قولهبدلي@نوممعهيكن@لانالنهار،نصفالاستراحة

طلولةالقيلولةأنعلىوالخلفالسلفوعملفيها،لوملاوالحنة(24المرقان.1
."الليلقيامعلىلاعاشها



-

ثالف@الدالعللفىالجامع

2/1@المجروحين"فيحبانابنأخرجه: لأوسطاا"فيوالطبراني5،8
حدنناقال:الحمصي،عياشبنعليطريقمنالطبعنبنكلتافي(2له

خالدأبييزيدعنمروان،بنكثيرعنالأطرابلسي،يحيىبنمعاوية

أن@.عنطلحة،أبيبناللهعدبنإسحاقعنالدالاني،

لاوكثير،إلاالدالانيخالدأبيعنالحديثهذايرولم"عقبه:وقال

عياسبنعليلهتفرديحى،بنمعاويةإلاكثيرعن

فيمعينبنيحيىعنهقالمروان،بنكثيرفيهضحيف،إسنادهذا
ابننقلهفيماحاتمأبوعنهوقاللما،@اضعيفالدوري:برواية(4997)تاريخه
يكذب":(62له.6/414"ال@زانلسان"فيحجر

(1)

يحنجولاحديثه،في
1@االمنفعةالاتعجيلفيحجرابننقلهفيماالنسائيوقالالا،به 4 7 لي@":2/

2/2لماالمجروحين"فيحبانابنوقالبشيء"،حديثه الحديثمنكر":25
وذكرهالتعجبه،جهةعلىإلاعنهالروايةولابه،الاحتججيجوزلاجدا،

.(447)والمتروكوفى"الفسفاء"فيالدارقطني

1"الموصح"فيالحطيبوأخرجه: 5 9 / عنكثير،ب@عبادطريقمن2

تتصبحوا،.لا"أوله:فيوزادبه،إسحاق،عنالواسطي،سيار

بنسيارالحكمأبوبهلأتفزدةقالأئميالدارقطنيعنالخطيبونقل

عيرعنهيروهولمكثير،بنعبادعنهبهوتفردإسحاق،عن@ردان،

عياشلنإسماعيل

بنيحيىعنهقالالبصري،الثقفيكثيربنعبادفيهضعي@.إسنادهذا

4لاتاريخهفيمعين فيهقالومرةضع@هحديئهفي9ةالدوريبرواية(31
5/3الكبير"لأالتاريخفيالبخاريوقالبثيء@ا،دالير:(3297) 2

5الراتدارط@عةبروكدلثالاللسادليهكذا(1) 4 6 / الالجرحوثي)1976(،5
2ولوالتميح! 1 @@ئماللساد،صالنصأبقيتلذلثحديثم@،يكتبى:إ74)3

ي@والتحديل.الحرحرفيالأصول،كدا@ي@قال.عدةأبوالمتععبدالنيخ
ب@هبحنحولاحمفه



دالتفرالإسنادعللعأنيمنو:ن@@لال@محلل

-

أليابننقلهفيمازرعةوأبوحاتمابووقالتركوط،مكقيسكن":(7713)
1"والتعدي@الجرحدافيحاتم 0 3 / ابووقالالحديثثا،صعيف@@:(43لى6

فيالسائيوقالالحديثأ،@المتروك:(675)الآجري!دسؤالاتفيكماداود
نقلهفيالدارقطنيوقال"،اوويثمتروك9:(4ل@.@والمتروكونالفعفاء9

4/5لاالكمالتهذيب"فيالمزي ضعيف"ل@703(:3

عمر.عنموقوفأالحديثهذاوروي

4:(1)"الليلقيام"فينصرابنأخرجه: "الصحيحةالسلسلة"فيكما0

بلالرأي،قبلمنيقاللافمثلهموقوفأ،كاناندوهو9ةالألبانيوقال
ل@هعمريجدلمولذلدعندهم،معروفاكانالحديثهذابأنإضعار@يه

أعلمواللهبرفعه،للتصريحضر@رة
بنعمرعنثابتةالروايةكانتإفاوجهلهيكونقدالكلامهذاةقلت

"الصحيحةلأالسلسلةفيالألبانينقلهكمارويالحديثولكن@ه،الخطاب

4لا:الليلقيام"فينصرابنعندلملاا(7) 0

بلعقال:مجاهد،طريقمن
لاالشيطانفإنفقلبعدآماإليه:فكتبيقيل،لالهعاملاآنز@عمر

عنروايةلمجاهدوليىعمر،عنمجاهدروايةمنترىكماوهذابقبل.

"العلل"فيكماحاتمأبوقالعهيحدثفكيفيدركهلمهوبلعمر،

2يالابة عمر".يلقلممجاهد":(17

مجاهد!.داوعنالمروزي:قالمعلقالأثروهذا

7حاتمأبيلابنالمراسيلوانظر: 03).

عباس.ابنحديثمنشاهدوللحديث

والحاكمبتحقيقي،(9391)خزيمةوابن1(،693)ماجهابنةفأخرجه

ترقيمأ@ألامرقمومو(95)ملةاكالميهةديعلبهوقفت(1)
فلرلماالسندجميععلىوففناولر@سا@ال!بليناسلرزفيماالروايةلهذهلاعلالنا(2)

يكفي.ال@قاممنافيالاعلالهدائلأنعلىمحامدبلىلالمدأخرىعللأنجد



-

@د@@للف@فى@لعلل@لجامع

1/4 11/4االمختارمادافيوالضياء2،5 0 بنزمعةطريقمن(423)1

ي،النبيعنعباس،ابنعنعكرمة،عنوهرام،بنسلمةعنصالح،

فيامعلى@لنهاروبقبلولة@لنهار،صيامعلى@لحربطعم@شعينوا"قال:

صالح،بنزمعةطريقمن(11625)الكبيرا"فيالطبراني
يث@ه:اللهرسولقالقال:عاس،ابنعنعكرمة،عنوهرام،بنسلمةعن

@لنهار".صبامعلى@لسحروبثل@لليل،نيامعلى@لنهاربقانلة@ستعينوا"

الأمربابخزيمة:إابنقالزمعة،لضعفيصحلاهداثأنغير
نف@صالح،بنزمعةبخبرالاحتجبمجارإنبالسحورالصومعلىبالاستعانة

وهرامبنوسلمةصالحبن@زمعة@الحاكم:وقالدا،حفظهلسوءمنهالقلبفي
وهذاعنهما،يخرجاهلمالشيجنلكنبهما،يحتجلااللذينبالمتروكينلشا
"التقريب9فيفيهالقولالحافظولخص"،البابهذافيالحديثغررمن

."ضعبف"فقال:(2035)

البخاريأخرجهمامنها،قولةلافعليةلكنهاصحيحة،سواهدوهناد
1 7 / نتغدىولانقيلكاما"الساعدي:سحدبنسهلحدبثمن(93لا2

الجمعةإ.بعدإلا

2/1أيضاالبخاريأحرجهماومنها كئا"أن@:حديطمن(940)7
.@نقيلنمالجمعةإلىئبكز

مننيستنكرصحيح،بحديثشيءضبطهفيمنينفردوقد@
قال:سعيد،بنسويدروىمئاله:غيره،حديثمنالمتنويصححدئه،
عنسعيد،ابيعنعطية،عنالأعمث@،عنمعاوية،ابوحدثنا

@لجنقه.@ل@شبابسثداوالحسينالحسنقال:إلجز،النبيئ
بغداداتاريخفيإوالخطيب)5162(،الكبير"فيإالطبرانيأخرجه:

9/2 3 /41دمثق!تاريخ"فيعساكروابن01/03،2الغربط.وفي1
4 3او6 1 9 / 2 الإسناد.بهذاسعيد،بنسويدطريقمن4



التغردالإسنلدعللعأتمنر@مسنا،.محلل
-

معلول،الإسنادبهذاأثهإلاومعروتمشهورصحيحمتنهالحديثهذا
الخطبنقلحبثالروابة.بهذهسعيدبنسويدبتفزدمعينبنيحيىأعذ

@يالبغدادي
9/2بغداد"تاريخ" 3 عساكروابن01/03،2الغربط.وفي1

338الكمال!تهذيب"فيوالمزي42/93،1ثمثق!لأتاريخفي والذهبي3،/
4النبلاطاعلامسيرفيإ 1 6 / 1 أثهالمتهمييوسفبنحمزةالقاسمأبيعن1

معينبنيحيىفيهتكلمفقال:سعيد،بنسويدعنالدارقطنيلاسألتقال.

أدسعبد:أبيعنعطيفعنالأعمش،عنمعاويفأبيعنحدثوقال:

بنيحبىقال@لجنيالا،@ملسيدا@ئمبابو@لحسين@لحسن"قال:@،النبيئ

سويدوخرحسعيد،بنسويدغيريروهلممعاويةأبيعنباطلوهدامعين:

هداأنئظنيزلفلمالدارقطني:الحسنأبوالثيئقالالحديث.لهذابروايته

حتىالحديثهذارواينهفيعطيماأمرأأنىسويدأوأنيحيى،قالكما

فيالحديثهذافوجدتمئة،وثلاثوحمسينسبعسنةفيمصردخلت
لالمنجنيتيالمعروتالبغدا@ييون@بنإبراهيمبنإسحاقيعقوبأبيمسند

سواء،سوبدقالكمامعاويةأبيعنكريب،أبيعنروى@ثقةوكان-

."معاويةأبيعنالحدبطوصحسويد،وتخقص

فيبقىالحديثلهذاروايتهعلىسويدوتوبعالنقل،هذاصخلووحتى

عديابننقلهفيمامعينبنيحيىعهقالإذالعوفي،عطيةفيهلأنضعيفأ.

7/8"الكامل"في فيحنللناحمدوقالحديثا،يكتبأثهإلاضعيف"ة4
1/2العلل!فيالجامع" 0 فيحاتمأبووقالالحديثإ،ضعيف9:(1224)1
6/5لابنهوالتعديى@الجرح" 0 "،حديثهيكتبالحدبث،ضعيف".(2125)3

حبانالنوقالضعيف!،9)اما(:@والمتروكونالضعفاء"فيالنسانيوفال

2/1المجروحين!"في 66:"
(1)أحاديثالخدريسعيدأبيمنسمع

فلما

قالالكلبيقالذاف@فصصمماويحضرالكلبييجالىجحلسعيدأبومات

بكذالمج@اللهرسول
(2)

منله:قيلفاف@عنهويرو@سعيدأباوكناهيحفظه،

محالبك@ال@طوع:لحي(2)أحادلأا."المطبوع:في(1)



-

ال@لفعالدالعللفى@لجامع

الخدريسعيدأبايريدأثهفيتوهمونسعيدأبوفيقول:بهذا؟حدتث
التعجبإ.جهةمنإلاحدثهفيحلظلاالكلبي،بهأراد@)تما

عطية.طريقغيرمنسعيدأليعنأخرطرقمنالحديثوروي

6و3/3وأحمد)31723(،شيبةأليابنفأخرجه: 6و2 8،2و4

-(8525)ولم@415)و(8169)الكبرى@"فيوالنسائي7(،3الملاوالترمذي

الرسالة،ط.ممه(75)لعأ-72)وممه(61)و(1381)والعلميةط.ي@258(
1لايعلىوأبو تحفة"وفي(1967)الآثار"مثكلشرحفيإوالطحاوي6(،1

6لاحبانوابن)1246(،الأخيارا 02)الكبير""فيوالطبراني6(،9 61)-

3/1والحاكم)3162(، 66-1 5/7"الحلية@افينحيموأبو6،7 وفي1
4/2بغداد@اتاريخ"فيوالخطبا(،ممه7)لهأصبهاددا،تاريخ" 0 1/9وا7 0

338الغربط.وفي / 2378و5 فيعساكروابن3(،936)والبغوي1،/
3"دمثقناريخ" 6 6 / 4و5 5 / 1 4و4 4و6 منو.2وكلأ/91ا/522وه61

ئغم.أبيبنالرحمنعدعنطرق
(5مملأ4)له@،لأوسطا1وفي(2614)لكبير@ا9فينيلطرااوأخرجه:

يسار.بنعطاءطريقمنالطبعتينكلتا

ادزبهالخدري،سعيدأبيعنوعطاع@الرحالن،)عبدةكلاهما

زاد:وبعضهمزكريالابنويحيىمريمبنعشى@لخالة:ابنيالا"بعضهم:
عمر@نإ.ابنةمريممنكانماإلاالجنةنساء@ملسيدةلرفاطمة

لمأثهماأتعجبوأناكثيرةأوجهمنصحقدحديطهذا"الحاكم:قال
م@يخرجا

3/37@االاشرافتحفةانظر:إ 14 1 6/2المسند"اطرافو"3(،3 7 4

(8305).

وهذاالصحيح،حجعاستيحابيريدالموململالبحاريالحاكملتحجبثاعيلا(1)
الحديت.بحلمكايةأ@نىلهمىرعرهالحاكميعلمه



التمردالإسنادعدلأنواعمننا،.@مللا
-

@الصو@أنمعبه،ر@ويهبتفردقيمفيعلهبحديثر@رينفردوقد@

بنصفوانروى:(1)مثالهالاععل،فلكصحةوعدم@لصحة،@لحديثفي

بر@ة-ابيبنالمغيرةأنالأزرق-ابنمولىسلمة-بنسعيدعنسليم،

اثهأخبرهالدار-عبدبنيمنوهو
رجلسأليقول:ز@ههريرةأباسمع

معناونحملالبحر،نركبإناالله،رسوليافقال:الله-س@،رسول

فقالالبحر؟بماءأفنتوضأعطشنا،بهتوضأنافإنالماء،منالقليل

ميتتطالحلماؤهالطهور@و@@الله-في:رسول

أبيبرواية(53)والليئيبرواية(45)لموطأ@اا"فيمالكأخرجه:
3له"،لأالأموفيبتحقيقي(1)المسد@ا"فيوالثافعيالزهري،مصعب / 1

2/2حمدوأ5،لوفاء2/اط.وفي 3و37 6 3و1 (729)رميلداوا9،2

3/3الكبيراالتاريخ9فيوالبخاري2(،110)و 5يا93 وأبو@اود1(،9
1/05والنسائي6(،لاوالترمذي)6423(،و(38للاماجهوابن)38(،

1و 7 7/0و6 )34(،الجارودوابنالطبعتين،كلتاه(لهلهالكبرى"،"وفي72

حبانوابن)851(،@االأوسطدافيالمنذروابنبتحقيقي،(111)خزيمةوابن

1/3والدارقطني)3421(، ا/والحاكمالرسالة،ط.لم@.)والعلميةط.5

1 41 3والبيهقي4،1 / العلميةط(4)و(3)و(2)له"،المعرفةداوفي1

7/1بغداد"داتاريخفيوالخطيبالوعي،ط.(473)و(472)و(467)و 3 9

9/1و 2 1/1و.8/9الغربط.وفي9 فيوالمزي)182(،والبغوي8،7
1الكمال!تهدببأ 6 9 به.سليم،بنصفوانطريقمن(2273)3/

فيماالبخاريمنهم:الأئمةمنعددصححهصحبح،حديثهذاأدول:

وياددما،للددعالكتا@هناليسبفتالتيالصجحةالأحاديثمنالمثالومنا(1)

للإعلاليصلحلاوماعلال،ل@يصلحمالمعرفةالاحنردوليتمعأعلها،حطاس

عيدةأليصصلغ@يماحه.ابروقالالزمري.مصح@ليبرواية(مالكروابةلفط(2)

وصقيالحر،ليأقاكفقدوبحر،لرالدلالأدالحلم،نص@هداقال.ألهالجواد
البر.



-

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

1الكبيرلما:العلل"فيالترمذيعنهنقله 3 عنمحمدأسألتقال:ا(23)5

والترمذي،لا،صحيححديثهوفقال:سليم،بنصفوانعنمالك،حديث
المنذر،وابنحبان،وابنالسكن؟وابنوالطحاوي،خريمة،وابن

لإشبيلي،الحقاوعبدلبيهقي،والحاكم،وامنده،وابنلدارقطني،وا
واخرون.لملقن،اوابنلبغوي،وا

1"الدارقطنيعلل"انظر: 3 / ا/المحتبماتحفةو@)4161(،س9
1 الأوطار@1/71.نيلو")1(،911-1الحبير@1/81التلخيصو@ا3،6

1لأالنمهيد"فيالبرعبدابنتعفبوفد 0 7 / فيالبخاريصنيع6
كانولوبخلق،البخاريمنهذاماأدريلألافقال:الحديث،هذاتصحيح

فييعوللالأتهثيفعلولمعند@الصحيحمصنفهفيلأخرجهصحيحأعنده
إساثهبمثلالحديثأهليحتجلاالحديطوهذاالإسناد،علىإلاالصحيح

دقي@ابنأنإلابا،والعمللهبالقبولتلقوهالعلماءلانصحيح؟عديوهو
فيفقال:العيد@تي@ابنفأماالكلام،هذار@االلهرحمهماحجروابنالعيد

1/3المنير"البدر"فيكماالإلمام،شرح" 5 صحيحأكانلوقوله:"ة0
وأماصحيح!.حديثكلإخراجيلتزململأئهثلازمغبركتابه:فيلأخرجه
ابنحكمئتمالاستيعاب،يلتزململأتهمرثودةوهذا"فقال:حجرابنالحافظ

الإسنا@حيثمنفرئهبالقبول،لهالعلماءلنلقيبصحته،ذلكمعالبرعبد
درجةتبلغلاالأحاديثمنجملةبصخةحكموقدالمعنى،حيثمنوقبله
1الحبيرأالتلخبص".@نقاربهولاهذا، 1 8 / 1-1 1 9(1).

تصحيحه،علىالعلماءمنكبيرعددإجماعرغمهذاصفوانوحديط
3لاالأماكتابهفيبقولهالحديثهذاأعلكلتةالثافعيالإمامأنإلا / فيو1
3البيهقيوقالأعرفط،لامن@شا@هفي!":5الوفاء2/ط. الذيوهو":1/
أوسلمة-بنسعيديعني:أعرفه-لامنإسناثهفيبفوله:فعياثأراد

يخرجهلمو)نما":(470)و(46ياالمعرفق@فيإوقالهما"،أوالمغيرة
بنسعيداسمفيوقعلاختلافةالصحيحينفيالحجاجبنومسلمالبخاري

أعرف.لامنإسناثهفيالئافحي:قالولذلثبرثة،أبيبنوالمغيرةسلمة



التصردالإسنادعدلأنواعمنناو:للم@علل
-

مالك،قالكمافقيلاسمه،فياختلفوافقدسلمةبنسعيدأقاقلت:

سلمة.بنسعيدوأصحهاسعيد،بنسلمةوقيل:سعيد،بناللهعبدوقيل:

الزيلعيعنهنقلهفيماالعيدابر@قيققالكماجلالته،معمالكروايةلأتها
9الراجمهنصب9في 7 فيالمزيعنهنقلهفيماالنسائيقالكماثقةوهو.1/

6الكمال!تهذيب" 9 6/3"النقات"فيحبانابنوذكره)3722(،31/ 64.

أبيبناللهعبدبنالمغيرةفيه:فقيلبردة،أبيسالمغيرةوأما
أبيعنالاجر@،وقالبردفأبيبنالمغيرةبناللهعبدوقيل:بردة،
الاتهذيبفيالمزي@ماه@ا@@ط"الخسائي.وقال@ا،المعروف@اود

وقال1،4"لاه/الئقات@@فيحبانابنوذكره7(،616)7/191الكما@ه

1التمهيد""فيالبرعبدابن 0 7 بنموسىمغازي@يثكرهوجدت":6/

يؤمروهأنإفريقيةأهلعليهاجتمع9الحكم:عبدابنوقالبالمغربإ،نصبر

التهذيبهتهذيب"فيححرابنعنهنقلهفأبى@امسلمابيبنيزيدقتلبعد

10/2 1/1الحبير"التلخيصوإ3،0 2 دافعلمدا:التلخيص"فيقال)1(،1
سحبدجهالةزالتوبذلثدا.يعرفلامجهولأثهزعممنغلطبهذا

ةلمغيروا

قولهم:الحديثهذافيوجودهالعضهمادعىالتيالعللضمنومن

سلمة،بنسحيدعنولاسلمة،بنسعيدإلابرثةأبيبرالمغيرةعنيرولم

1لأالتمهيد"فيالبرعبدابنقالسليم،بنصفوانإلا 0 6 بنسعيداما6:9/

أعلمواللهسليم،بنصفوادإلاعلمتفيماعهيروفلمسلمة
بلسلمة،بنسعيدعنالروايةفيينفردفلمسليمبنصفوانأماقلت:

حبيبأبيبنيزيدالجلاحعن@رواهكثيرأبوالجلاحفلثعلىتابعه

9الراتاشصبالظرة(1) 6 /1.

(2)

دالتقري@هصدوتحا"المصري،كتيرألرمهملفواحرهخميةرلامبضمالجح@@

"يرسلوكاردقيصثقة"ولانصفيواختلفسولدالهواممرجا-أبروهو(3)

.(7701)لنفريبهلا



=
ال@لفعائد@لعلل@لجامعفي

روايةوأماوهبابنطريقفمنعمروروايةفأماالحارثبنوعمرو

سعدبنالليثطريقفمنيزيد،
(3

و@:النطريقفمن

3/3الكبير!الاريخ9فيالخاريأخرجه: 9 فيوالبيهقي)9951(،4
الوعي.ط.(477)والعلميةط.(7)المعر@@ا

ةعليهاختلففقدسعدبنالليثطريقوآما

378أحمدأخرجه:إذ / بنالليثعنسعيدبنةقت@طريقمن2

ولاحبيب،أبيبنيزيدفيهيذكرولمبه.المغيرفعنالجلاح،عنسعد،

سلمة.سعيدبن

3/3الكبير!التاريخ"@يالبخاريوأخرجه: طريقمن(5991)93
الليثكاتبصالحبناللهعد

1/1الحاكموأخرجه: ط.(5)لهالمعرفقما،داوفي1/3والبيهقي4،1

بكيربنيحىطريقمنالوعيط.(475)والعلمية
ابيبنيزيدعنسحد،بنالليثعنويحيى(الله،)عدكلاهما:

برثفأبيبنالمغيرةعىسلمفبنسعيدعنكثير،أبيالجلاحعنجب،
وسعيدأ.يزيدلإسناداهذافيفزادوابه.

نلك،علىصالحبنالدهعبدتابعإذالصواب،هيالروايةوهذه

أعلم،واللهروايته،فيتفردفقدقتيبةأماالليث.فيثقةوهوبكيربنيحيى
.(5004)الالمريب@وماتقهالخممينقلقدياماتحافظ،فقيهنقةوهو@لا(
.(36لكاالالتقريسهعالد!حاطنقهالالمقيه،ومو:(2)

.(56لطالتؤسلأ@منطور!إماملقيهنجت@انقةوهو.(3)

9الرايقه@ص@فى@الزيلعىنقلهليما@الإمام!ثيالليىتقي@لكقال)ى 6 ماوانطر.1/

الريلعي.عهأجا@
(5522)دالتقرسهنبشهدنفةومو(5)

.(33لعهالقريسا@العلطهيخرصدود@ومو.(6)

.(7580)الممرلسهالليش@إثى@نهوهو.(7)



التفردالإسنادعللأنواعمنناو:للم@علل

بنإسحاقبنمحمد@رواهسليم.بنلصفوانالجلاحمتابعةتصحوبذلك

إسناده.فيعليهاختلفأنهإلاحبيب،أبيبنيزيدعنيسار

3/3الكير!التاريخ9فيوالبخاري2(،7يهالدارميفأخرجه. 9 4

صالوعيط.(479)والعلميةط.)ه@لأالمعرفقافيوالبيهقي)9951(،

اللهعبدعنالجلاح،عنحبيب،أبيلنيزيدعنإسحاقبنمحمدطريق

به.المعيرةعنالمخزومي؟سعيدابن

3الكبير@3/التاريخ1فيالبخاريةوأخرجه 9 1لا4 طريقمن(59
عنسلمة،عنالجلاحعنحبيب،أبيبنيزيدعنإسحاق،بنمحمد

به.لمغبرة،ا

1لا3لما/3الكبير"التاريخ"فيالبخاريوأخرحه: طريقمن(59
المخزومي،سعيدبراللهعبدعنب،أبيبنيريدعنإسحاق،بنمحمد
به.المغيرة،عن

الوعيط.س(3)والعلميةط.(8)عقب@االمعرفةدافيالبيهقيقال
بنيزيدعنإسناثه،أقاموقدإسحاق،برمحمدمنأحفظسعد،بنالليث@

آنأولىدهوالج@ح،عنالحارث،بنعمروعلى@لك:وتابعهحبيب،أبي

صحيحألما.يكون
للبر@ضأبيبنالمغيرةعنالروايةفيينفردفلمسلمةلنسعيدأما

القرشيمحمدبنويزبدسعيدبنبحىفلكعلىتابعه
(6)

إلاسيأتي،كما

فيه.عليهاختلفسحيدبنيحيىأن

.(5725)التفريمه@اوالقدر!لالتنغيملى@رميعدوقرهو.(1)

يلحرالاثاراالسن@معرفةمى@العلبةطبعةفيتحرت(2)
بمحاق!.ألي1"

أليعه.ص1المجرةصعدزادالدارميروايةلي(3)
دالمعرلحقلأفيالبجهقيعهلقلهفيماالمحاريقال"اللححح@المطحوع:دي@ردلك@

ترجقه.تقدمت"دالحححر"حطا"خاللجح@له@.إ82)

(755@الالتقرببهتش@نقة@ومو.)،(

.(7772)تقريساا"د@ققهومو.(6)



=
@ئديللف@@لعلل@لجامعفي

)مقرونيأ.والثوريع@نهابنطريقمن(321)الرزاقعدفأخرجه.

ط.(13)لمعرفقها@افيلبيهقيوا)7568(،الرزاقعبدوأخرجه:

0التمهيد""البر@يعبدوابنالوعي،ط.(492)والعلمية 7 / طريقمن61
عيينة.بنسفيان

منرجلعنسعيدبنيحيىعنوالئورلمجأعيينة،)ابنكلاهما:

مدلجبنيمنناسأانبردة:أبيبناللهعبدبنالمغيرةله:يقالالمغربأهل
مرسلا.فذكره@ه،اللهرسولأتوا

1/1والحاكم)432(،الطهور"@افيعبيدأبووآخرجه: والبيهقي4،1
ط.(490)و(48وياي(والعلميةط.(12)و(11)و(10)"المحرلة@افي

بيمنرجلعنالمغيرة،عنسعيد،ب@بحيىعنهثم،طريقمنالوعي

@ه.النبيئعنمدلغ،

سليمان.بنالرجمعبدطريقمن(1387)شيبةأبيابنةوأخرجه

5/3أحمدواخرجه: 6 5
يزيد.طريقمن

9/1لاالعلل"فيالدارقطنيوأخرجه: زفر.طريقمن(1614)س3
الوعيط.(493)والعلميةط.(14)المعرفته"فيالبيهقيوأخرجه:

بلال.بنسليمانطريقمن

الوعيط.(49ولىالعلميةط.(15)المعرفقاا1فيالبيهقيةوأخرجه
خالد.أبيطريقمن

الوعي.@(495)والعلميةط.ا(يلاالمعرفق@"فيالبيهقيوأخرجه:
فضيل.ابنطريقمن

فضيل(بنوالد،خاوأبووسليمان،صزفر،ويزيد،لرجمم،ا)عبدستتهم:
به.مدلغبنيبعضعنال@غيرفبناللهعبدعنسعيد،بنيحيىعن

@بحل:كئير!أبيبنالييم0(8657)الرزاقسطروايئفي
ولحلهيده@لنيحيى

ألامح.منقلمسبئ
."مدلغشيمنرحلألانواليهقى.الحاريررايةفي



التفردالإسنهعللأنعاعمنرالسناوةعلل
=

ا/والحاكم)8182(،والمثاني!الاحاد"فيعاصمأبيابنوأخرجه:

1 41-1 الوعيط.ول@94(العلميةط.(17)المعرفقما1فيوالبيهقي4،2
أبيهعنالمغيرفعنسجد،بنيحىعنحماد،طريقس

1الحاكموأخرجه: 4 2 / بنيحيىعنبلال،بنسليمانطريقمن1

به.أبيه،عنالمغيرة،بناللهعبدعنسعيد،

1/1الحبير!التلخيصدافيحجرابننقلهفيماحبانابنقال 2 0(1):

وهم،فقدايه،صالمغيرفعنيهقال@من

الوعيط.(497)والعلميةط.(17)الحعرفتا"فيالبيهقيوأخرجه:
عنالمغيرفبناللهعبدعنسعيد،بنيحيىعنزيد،بنحمادطريقمن

مدلغ.بنيمنرجلعنالم@
المعيرة،بناللهعبدعنسعيد،بنيحيىعنالسقا،كنيزبنبحرورواه

.9/12"الدارقطنيعلل9فيكمامردوعأ.بردةأبيعن

1التمهد"9فيالبرعبدابنقال 0 7 /6-1 عنفيهوالصواب":08

أنيجدالروايةلهذهالمتنبعأنإلامرسلأ!.عيينةابنرواهماسعيدبنيحيى

البيهفيفالالطريق،هذاضعفيوجبأثديىاضطرابأفيهااضطربقديحيى

ينبعيإ،كمايحفظهلمأنهعلىيدلالاختلاتهذا":(49لاالمعرفقه"في

فيعليهواختلمتالأنصاربسعيدبنيحيىورواه":(10)قبلأيضاوقال
ا/الحبير"لأالتلخيصيرحجرابنالحافظوقالكثيرةإ،أوجهمنإسناث@

1 2 ط.يحىمنيحني:نه-والاضطرابفيمععليهاختلف":(1)0

فقد:سلمةبنلسعيدالقرفيمحمدبنيزيدمتابعةأما

1/1الحاكمأخرجها: ط.لا(له@،المعرفة"وفي1/4والبيهقي4،2

المغيرةعنالقرش@محمدبنيزيدطريقمنالوعيط.ما(6)والعلمية

به.بردة،أبيابن

أيوبسرسحبىمريمأبيبنسعبدفيهضعيفالمتابعهدابلحالسندأنعلى(1)

5روه-.7الايهاكف"وانظر.بمتكلموكلاهماالغافقي، 8 .(53يه9



=
@للف@ائدالعلل@لجامعفي

@يالبيهقيقال
الحديثفصار"العلمية:ط.(18)عقبالمعرفتا"

يعني:أعلم-واللهعنصعشىأبيروايةفيالبخاريقالكماصحيحا،بذلك
القرشيمحمدبنويزيدالجلاع،متابعة

(1)
لحا.

منتخلولار@ب@،هريرةأبيعنأخرىطرقمنالحديثهذاوردوقد
3"الدارقطني@اسننفيكماضعف 6 ول2)و(18)والعلميةط.37و1-37/

1/1لأالحاكممستدرك9والرسالة،ط. 42.

ابيبنوعليالله،عبدبنجابرحديثمنشواهدالحديثولهذا
بناللهوعبدالصديق،بكروأليعباس،بناللهوعبدمالك،بنوأن@طالب،

ل@.عمرو
النلخبص"فيحجرابنالحافظعنهنقلهفيماالسكنبنعليأبوقال

1/1الحبير! 2 الباسه.هذافيرويماأصحجابرحديث":(1)1

2/9له@ا،العللفيالجامع"وفي3/373أحمدفأخرجه: 4(07،)8

(112)خزيمةوابن7(،8لاالجارودوابن3(،يعهماحهابنطريقهومن

1فىحبانوابنبنحقيقي، 1/3والدارقطني4(،2 ط.(70)والعلميةط.4

1/2والبيهقيالرسالة، 53-2 مأ،ا2)والمفترؤيهالصتفق@فيوالخطيب5،4

8/4لماالكمالداتهذيبفيوالمزي 0 حازم،بنإسحاقطريقمنل@618(1
به.@اللهعبدبنجابرعنمقسم،بناللهعبيدعن

وخالفهمالطريق،هذامنحبانوابنخزيمةابنصححهالحديثهذا
3المنير"البدر1فيالملقنابنعنهنقلهفيمافقالمندمهابنفلكفي 6 1 /1:

أبيعنوالأعرج،جابر،ع@مقسم،بنال@هعميدالحديطهذاروى@اوقد
لأ:الإمام"فيالديئتقيالثيخقال"الملقن:ابنوقاليثبشالا،ولاهريرة

قولمنأقوىجابر-حديثتقويةفيالسكن-ابنعليأبيقولأنعندي
المئميخين،بينعليهالمتفقفيمذكورمقسمبناللهعبيدأنوذلثمنده،ابن

عنالقرثي،محسدبربريدالغعارة:سقطتالمحرلقأكتابإصالرعيطبحةلي(1)
.@@البيعنهريرة،بيعى(برول،أليسالمغيرة



التمردالإسنادعللأنياعمنر@مشاومحلل

دا.صالححاتم:ألووقالويحى،أحمدوثقهالمدنى،و)سحاق

1لالكبيرداا"فينيلطبرااوأخرحه: 1/3والدارقطني5(،7 ط.4

1والحاكمالرسالة،ط.(6ولاالعلمية 4 3 / أبيصحريج،النطريقمن1
جابر.عنالزبير،

3المنيراالبدر@افيالملقنابنقال 63 شرطعلىسند@اوهدا:1/

فإئهالزبير،أبيمنيسمعهلمحريحابنيكونأنيخشىأثهإلاالصحيح
الحديط!.هذافيعنحناوقدأبضا،مدل@الزبيروأبومدلح،

حس@،لاو)سناثه(1)الحبير@1/221التلخجصل@فيحجرابنوقال

التدليس،.منيخشىماإلافيهلي@

1/1"لمحتاحاوداتحفة1/9،6"الرايةدانصبنظر:ا مجمعو"3،6

1/2الزوائد" 1 10/2دالأشرا@اوداتحفة5 2 "لحبيراالتلخيصودا)81641(،9

1/1 1 15/6ثاالمهرةإتحاتو@ا)1(،7 1 /8المسندثاأطراتولا9(،1لما6)0

6 1له1 0 ا/لاالغليلإرواءو")084(،@االصحيحةالأحاديثسلسلةوإ0(،3

ومتنه:إسنادهفيو@خنلف@لضبطالخفيفر@وبهبهانفردومما@

حفصب@بكرأباأن:(1)خثيمبنعئمانبناللهعبدروىما
(2)

عمربن

فيهاحهرصلاةبالمدينةمعاويةصفىقال:مالك،بنأنىأناخبره:

التيللسورةبهايقرأولمالقرآن،ملا4الرحيمالرحمناللهبسمبالقراعة
تلكقضىحتىيهويحينيكبرولمالقراءفتلكقضىحتىبعدها

يامكالب:كلمنالمهاجرينمنذلكسمعمنناثاهسلمفلماالصلاة،

بسمقرأذلكبعدصلىفلمانسيت؟أنمالصلاةأسرقتمعاوية،
الله

مصعرآ..والمننة،لالمعحمةخثيم،)6643(0إيب@الالتضيرححصابنل@ا@@

حطأ.وموححهر"بنلكرالاأن"العلمية.ط.ديعدألدارقطني(2)



-

@للف@ند@لعلل@لجامعفي

ساجدأ.يهويحينوكترالقرانأمبعدالتيللمتمورةالرحيمالرحمن

1له@،الأم9وفيبتحقيقي(205)مسندهفيالافعيأخرجه: 0 8 / 1

2الوفاء2/ط.وفي 45-2 1/3الدارقطنيطريقهومن4،6 1 العلميةط.0

1/2والحاكمالرسالة،ط.(1871)و 2/4والبيهقي3،3 المعرفقه،"وفي9
7له 3ويلأالحلميةط.(13 عنجريج،ابنطريقمنالوعيط.(08

به.خثيم،بنعثمانبناللهعبد

"الحاكم:وقاللا،ثقاتكلهمدارواتهالدارقطني:قال
شرطعلىصحيح

."@سلم

4البيهقيوأخرجه: 9 / عثمانبناللهعبدعنجريج،ابنطريقمن2

بهايقرأولمالقرآن،لأمالرحيمالرحالناللهبسميقرأفلمقال:أثهإلابص

بعدها.النيللسورة

أنسا.يذكرولمبه،جريج،ابنعن(2618)الرزاقعبدوأخرجه:

قالفيه@متكلموهوخثيمبنعئمانبناللهعبديهمعلولالحديثهذا

)0702(،والمتروكون!لأالضعفاءفيالجوزيابننقلهفيمامعينبنيحيىعنه

2/4لأالميران!فيوالذهبي 5 أخرىوقالبالقويتهليستاحاديثه1:(4442)9
4الميزان!9فيالذهجينقلهفيما 5 9 / حاتمأبووقالحجتلأ،لقة":(2442)2
2/4"الميزان"فيالذهبينقلهفيما 6 @الحديثصالحباسبهما":(4442)0

."بهيحتجلاأخرى:إوقال

واضطرب.بهانفردفإثهفيهقيلماعلىزيالة
والمتن.بالشدفيهاختلففقدفيهاضطرابهأما
عمر.بنحفصبنبكرأبيعنسبقفيمافرواهالشد:فيأما

معاويةأنأبيه:عنرفاعة،بنعبيدسنإسماعيلعنىأضةصورواه

خفضإذايكبرولمالرحيم،الرحمناللهبسميقرأولمبهمفصلىالمدينةقدم
فال@

1له@،الأم9وفيبتحقيقي(206)مسندهفيالثافعي 0 8 /



دالتفراجسنادعللعأنطمنرال@سناو:محلل

-

2الوفاء2/ط.وفي 5-2/49البيهقيطريقهومن4،6 0

ودي
لهالمحرفقه،"

عنمحمد،بنإبرا@أخبرناقال:الوعيط.(3087)والعلميةط.(715)

به.أيه،عنرفاعفبنعبيدبنإسماعيلعنخثيمبنعثمانبناللهعد

1له"،الأم1وفيبتحقيقي(207)مسندهفيالثافعيوأخرجه: 0 8 / 1

2الوفاء2/ط.وفي 2/5البيهقيطريقهومن4،6 لهالمعرفة!،داوفي0

عنسليم،بنيحيىأخبرناقال.الوعيط.ولم@.3(العلميةط.(716)

عنأبيه،عنرفا@علنعبيدبنإسماعيلعنخثيم،بنعنمانبنافهعبد

لأنصار.واوالمهاجرينمعاوية

الإسنادهذاأحسبيخالمه،لامعناهمثلأومئله9الثافعي:وقال
الأو@هالإسنادمنأحفظ

علىسليمبنويح@ىمحمد،بنإبرأهيمروايةبترجحفلت@ف@صهكذا

مكذامثلتأبىالتحديثقواعدولكنيخ@تهنظرهوجهةوهيجريج،ابنرواية

معأ،الاثنبنمنأوثقجريجفابنالمحدثي@،مناهجتستسيغهولاترجيح،

أعلم.واللهالمحفوظة،هيفروايتهمثلهما،ومن
1/3الدارقطنيوأخرجه: 1 منالرسالةط.ا(اويملاالعلميةط.0

عنختيم،بنعثمانبناللهعبدحدثناقال:عاش،بنإسماعلطريق

معاوية...أنجده:عنأبيمععنرفاعة،بنعبيدبنإسماعيل

عنخثبم،النعنعياش،بنإسماعيلرواه@.2/50البيهقيقال

قالدر)تماالرعي@(930للا923)والانلى!الننمحركة"فيالهقيقال

حنمم،اسصروياهاننينلأنالأول،سأحثط@سادال!مداوأ@قظالشالنامعي

صقالأنهإلاابن-،عنعاش،بنإسماجلرواهوكملك@سماعيل،ص

حريح،اسصهام،سالرزاقعدورواهجد@صأيصعدصلنبه@اعل

العزيز.عدبىالمجيدعدترواهكما

جريحوابن
عد@أقوبا.عيركالرادلديخمابنعنحالموهالنيىأدإلانقةحافظ

أعلم!واثهالرحهش،سسمعهخيمالنيكودأدرب@حتل
ليوتصح@الحلمية،طصسقطالمحيداعبدبل@الرزاقسدةتولهمنتبما

علد!بل@:الوعي@فيلأعدثا،رقوله.ال@بلسأبل@:سماش!@ةلطبةانف@



-

@لفعالد@@لعللفيالحامع

المدينق@قدممعاويةأنجده:عىأبيه،عنرفاعة،بنعيدبنإسماعيل

."أعلمواللهمنهما،سمعهحثيمابنيكونأنويحتمل

1/3االرايقادفصبفيالزيلعيوقال عنأيضاخثيمابندا@رواه.54

رواهكذلك،الجدفكرفزادجده،عنأبيه،عنرفاعقيبنعبيدبنإسماعيل
عياسإ.بنإسماعيلعه

الحمصي-وهوعياش-بنإسماعيلفيهاضعيفة،الروايةوهذهقلت:
5للاتاريخهفيمجنبنيحىعهقال ابنإسماعلكانالدوري:ابرواية(14

الفزاريإسحاقأبووقالالوليد"،بنبقيةصالثامأهلإلىأحبعياس
2بغداث@6/لاتاريخفيالخطيبنقلهفيما 2 7/1الغربط.وفي1 9 @اكة4

ا/الكبير!التاريخدافيالبخاريوقال"،رأسهمنيخرجمايدريلارجل
3 4 1لا6 الصعفاء"فيالعقيليوقال"،أصحفهومييناكعنروىلاما:(16

بناللهوعبدوأخطأ@ااضطربالثامأهلغيرعنحذثإفا"لم@:ا/الكبير"

مكى.هوخثيمبنعمان
الرحمناللهبسمبالقراعةفيهاجهرمرة:فيقولالمتن،فياضطرابهأما
فيالافعيعندكمابعدها،التيللسورةبهايقرأولمالقرانلأمالرحيم

الرحيم،الرحمناللهبسميقرأولميقول:ومرةبتحقيقي،(205)المسدلما@ا
4البيهقيعندكمارفع،وإذاخفضإنايكبرولم 9 يقول:ومرة1-5،0/
بعدها،التيللسورةيقرأهاولمالقران،لأمالرحيمالرحمناللهبسميقرأفلم
1/3الدارقطنيعندكما اللهبسميقرألميقول:ومرة2/4،9والبيهفي1،0

القرآن.افتتححينالرحيمالرحمى
مماللحديثضبطهعدمعلىيدلوالمننالسندفيالاضطرابوهنا

قالةإفقالالحديث،لهذانقدهفيالزيلعيوأفادأجادوقدضعفميإلىيؤدي

كلهمرواتهوقال:الدارقطني،ورواهمسلم،شرطعلىصحيحالحاكم:
الجهر،إنباتنيهذامعاويةحديتعلىيختت@الانعياعتمدوتدنقات،

منعنهوالجوابالباب.هذاديعليهيحتمدماأجودهوةقال.الخطيب



دالتفرالإسنادعللأنياعمنلال@سناو:علل

صكاناقدوهوخئيم،ب@عثمانبناقهعبدعلىمدارهأنلحدها:

أحاثيثه"قال:أنهمعينابنإلىعديابنأسندفيه،متكلملكتهمسلمرجال

ةالدارقطنيوقالالا،فيهبالقويلي@الحديق،لين@@ةالتساليوقالتوية،عير

الحديث!.منكر@@المديني:ابنوقاللينوط،ضعيف

معبه،تمردمايقلفلافيه،مختلففهووبالجملة
فياضطربأته

خثيمابندإنإسنادط"فيأماالصعف،أسابمنأيضأوهوومتن@إسناور
بنإسماعيلعنيرويهوتارةأن@،عنحمص،بنبكرأبيعنيرويهتارة

لجلالةالمعرفقه@كتابفيالبيهقيالأولىرجحوقدأبيه،عنرفاضعبنع@د

حثيمابنورواهالثانية،ترجيحإلىالافعيومالجريج،ابنوهوراويها،
الجدذكرفزادجده،عنأبيه،عنرفاعة،بنحسدبرإسماعيلعنأيضا

عندهوالأولىالدارقطني،عندوهيعياش،بنإسماعيلعنهرواهكذلث،

الافعي.عدوالانيةالحاكم،وعند
الرحمناللهداببسمفدأصلى،يقولفتارةدامتهفيالاضطرا@لاواما

الحاكم،عدتقدمكمابعدها،التيللسورةيقرأ@هاولمالقرآن،لأماالرحيم
بأموقرأالقران،افتتححينداالرحيمالرحلناللهيقرأ@ابسمفلميقول:وتارة

يقولوتارةعياس،ب@إسماعيلروايةفيالدارقطنيعندهوكماالكتاب،

كمابعدها،التيللسورةولاالقرآنلأم"الرحيمالرحالناللهدابسميقرأ:لمحلم

السدفيالاضطرابهذاومثلجريح،ابنروايةفيالدارقطنيعندهو

ضبطه.لعدممعرلأنهالحديث،ضعفيو@مماوالمتن

معللا،ولاشا@ا،يكونلاأنالثابتالحديثشرطإن@لثاني:و@لوجه

يرويوكيفأن@،عنالاثباتالثقاترواهلمامخالففإنهمعلل،شاذوهذا

بالنبيئعنرواهلمامخالفوهوبه،محتجأهذامحاويةحديثملأن@

المعروفينأن@أصحابمىأحدعنيعرفولم3!،الراشديئخلفائهوعن

مقيمأكانأنسأأنهدأمعاويةحديثيردومماذلك،مثلعنهنقلأتهبصحبته
محه،كانأنسأأنعلماه-أحذ-يدكرلمالمديةقدملماومعاويةبالبصرة،

أعلم.واللهمعصيكنلمأنهالظاهربل



-

@للفعاثد@لعللفي@لجامع

بها،الجهرتركوحديثاقديماالمدينةأهلمذهبأن@لثالث:@لوجه

سنادب@المدينةأهلمنأحدعنيحفظولاأصلأ،قراعتهايرىلامنومنهم

آخرهميتوارئهعملهموهذامحمل،ولهيسير،شيءإلابهايجهرأئهصحيح
باطل.هذاشبههم؟!هومامعاويةعلىينكرونفكيفأولهمص

لكاننقلوه،كمابالبسملة،الجهرإلىرجعلومعاويةأن@لرابع:@لوجه

بلعنهم،فلكينقلولمصحو@الذينالثامأهلعندأمرهمنمعروفاهذا
بها.الجهرتركمذهبهمكانوعلماؤهمخلفاؤهمكلهمالاميون

فيهابلصحيح،صريحفيهالي@ىكلهاالأحا@يطفهذهوبالجملة،
منشي.فيمخرجةوليستصحيحةتكونوكبفأحدهما،عدمأوعدمهما،

الكذابون،روايتهاوفيالصئهورة؟السننولاالمسانيد،ولاالصحيح،
"والمجاهل...والضحفاعط

2/3المهرظإتحافو"1/43،5الراجمهالنصبانظر: 9 5(9751).

روىما:(1)ونسبيامطلقأتفرداويعد@لتفرد،فيهحصلومما@

عنالزناد،أبيعنالحسن،بناللهعبدبنمحمدعنالدراصردي،

سجد@ذا"الله-ظ:رسولقالقال:ل@ه،هريرةأبيعنالأسرج،

ركبتبمما.قبليدبهولبضغالبعير،يبرككمايبركنلا@حدكم
4(،81)1/141الكبير"التاريخ9فيوالبخارقي2/13،8أحمدةأخرجه

لعلميةاط.(67لطلهلكبرى@،ا1وفي2/702ئيلثساواأ،@.)وداوأبو@
1/2لآثار"امحانيفرح"فيوالطحاوئالرسالة،.@لملأ(2)و 5 ط.وفي4

4ويه(4771)الحلمية تحفةوفيإ(182)لهلآنار!،امنكلشرح"وفي(71

1/3والدارقطنئ)007(،لأخيارلاا 4 ط.(1305)و(1304)والعلميةط.4

فيحزموابن)533(،"البسامالروض"فيكمافوائدهفيوتمامالرصالة،

بناللهعبدبنمحمدأدباعلىوالنميبصتفردالدرا@رثيدلاعتبار(العطلئ(1)
داودألىبنبكرالرنصوقدسدفي،وهربصتفردالزيهةبالمىالمعرر@الحسن

ال@ةبهدهالمديةأهلتفردعلى



التفردابسنادعللأنواعمنر@الناوةملل
-

2/9لبيهقىوارو/4المحلى!" و9
فيوالحارميئ)346(،لبغوئوا00،1

1الاعتبار":" 2 التحقيق"فيالجوزيوابنحزم،ابنط.(86)والوعيط.1

لاسناد.ابهداالدراور@يئ،عنطرقمن(522)الخلافههأحاديثفي

العلمأهلبعضفمبوقدالفقهاء،لبنمتداولمشهررالحديثهذا
تفرددقدمنده:علةأماومتنا،سندأمعلولالحديثهذاأنإلاتقويته،إلى

أبيسننمختصرفيالمخذريعنهنقلهفيماالدارقطنيئقالالدراوردي،به
العلوي،الحسنبناللهعبدبنمحمدعنالدراور@يئبهتفرد9ل@08(:ثاود"
ىورفقدنظر،الدارقطنيئقالهوفيما@قائلأ:المنذرفيفنعقبهالزناد!،أبيعن

داود،أبووأخرجه:حسن.بناللهعبدبنمحمدعننافع،بناللهعبدنحوه

السجستايئ:داودأبيبنبكرأبووقالحديئأ،منوالئسافيوالترمذئ،
والاخرأحدهما،هذاإسنادانفيهاولهمالمدينقعأهلبهاتفزدستةالوهذه

ه.لمجالثبيئعنعمر،ابنعننافع،عنالله،عبيدعن

الدراصرديخالفنالعبناللهعبدلأنالدارقطني،قولالقولتلت:

والشائيئ6(،2لاوالنرمذفيلمه(،)اأبو@اودروايتهأخرجفقديتابعه،ولم
الرسالة،.@هلأ()اوالعلمبةط.(677)لهالكبرى!،"وفي2/702

1والبيهقيئ 0 0 / بنمحمدعننافع،بناللهعبدعنسعبد،بنقيةطريقمن2

قالقال:هريرفأبيعنالأعرج،عنالزنا@أبيعنالحسن،بناللهعبد

@لبعير".يبرككمافيبركصلاتهنيلحدكمبعتمد9:@اللهرسوذ

فبلبديهالرليضععبارة:أنسيجدالروايتبنلمضمونوالمنفحصفلت:

بهامنفزثأالدراصرثيويكوننافع،بناللهعبدالدراورفيبهاخالفرتجيه

إسحاقألووتلميذه(357)2/77"الغليلإروا.فيإلألبانيئافبوقد

الحوينيئ
(1)

باسدي@،تفردهيضرفلامسلمرجالمنثقةالدراورثيأنإلى

فيالعلمأهلتكلموقدصدوقالدراصرفيفإندليل،بلاادعاءوهذا

د@المسماةالحديثمناشصحيحالخاصةطويتهفي(1)
ب

لالركتا.الروكعىالصحة

.(4119)@اتقرب(2)



-

يالفعائدالعللفي@لجامع

5لماالكمال@اتهذبفيالمزئنقلفقدضبطه، 2 8 / بنأحمدعن(40هلط4

@ؤاصحيح،فهوكتابهمنحدثو)نابالطلبمعروفاداكانقال:أنهحنبل
طهمانابنونقلفيخطئإ،كتبهممنيقرأوكانوهم،الناسكتبمنحدث

منأئبتفهوكتابهمنروىإذا@افيه.قالاثهمعينبنيحيىعن(28لا

"فيه.قولهزرعةأبيعنونقلحفظهإ
حفظهمنحدثفربماالحفظسيئ

سعدابنوقال"،بالقويدالي@فيه:قولهالنسائيئعنونقلدا،فيخطئالشيء

5/4"الطبقاتفيإ فيحبانابنهوذ@@ا،يغلطالحديث،كتيرداوكان:92
1ثقاته 1 6 يخطئ،.وكان"@يه:وقال7/

عندالضبطعنصراختلالعلىصربحدليلهذهالعلماهلفأقوال

الثقةمنزلةأعطوهمسوغلأيأثويفلاالدراورفي،

اقسام:ثلاثةإلىينقسمالدرايرديحديثأفىيتينتقدمبما
صحيح.فهوكتابهمنحتثإفاا-
يخطة.غيرهكتبمنحتثإفا-2
اللهعدعنالأحيانمنكثيرفيفهوعمربنال@هعبيدعنحدثإفا-3

ذلك.بيانوسيأتيالمصغر،اللهعبيدعنولي@المكبر

لموأثهكتصيخرمنالدراورديبهحذثالحديثهذاأنيؤكدومما

5الكمال!كنبب@حاسيةسبنا@ة 2 9 / ك@..58)4

ماينحونالمحققينمنكثيرأوحدتأليوهيمهمةمسألةأناح@أنأح@وهنا
@نيقولوا:خىما،لراومملمأوالبخرييخرحأدلماوتلميده،الألاليلحاه
فيلهاحرجامنبينيفرفودولامسلم،لهأخرحأرالمحاريلهأحرحالراويهحا نقة؟ملمأوالخلىفيلهأخرحمنكللهلوالراهدالمتابعاتأو@يالأصول،

وقدعدالته-فييقدحلالمايه-تكلمراومنلكملا،الحوابسيكودبالتاكيد
أحادبتهمنينتقانلإته@االتقة،مصافبلىسهميرتقيلا@الذيالتبحاد،لهأحرج
القولقطععلىنتحاسرلافقطعاحالههداكادفمىقالحق@لهولحرحادأشقاء،
مالراوالشيخينتحريحأنعلىمناسب@هوصمايوص@3روايئتنرو)تمابنقف

نة،محتلأوكمجروححالهلنايتينلمحتى@إنسصالطنيحسمما@هذأ
أعلموافهصء،حمطهمثيصأحاثيتمنينتقبادرسلمأالبحاري



دالتمرابسنادعللأنواعمنر@الشاو.محلل

شدورواهركبتيم@تبليديهلوليضعوقال:تفدم،كمارواهأثهيضبطه،

2/1البيهقيئ 0 بينوالفرقركبتيمداعلىيديه@رليضع@روايته:فيوجاء0

كادفمانركبتيه،علىقال:لأكذاعقبه:البيهقيئقالجلي،واضحالروايتين

السجود".إلىالإهواءعندركتيهعلىيديهيضعانهعلىدفيكانمحفوظأ

المتن.علةوأماالسند،حالبيانهوفإنماتقدمماوكل

يبرككمايبركفلاسجد@حدكمدا@ذاالدراورلي:روايةأنتقدمفكما

فييعمد@حدكم@@نافع:بناللهعبدوروايةركبتيه@اقبليديهوليضع@لبعير،
الأولىففيالتعارض،الروايتينشاقوظاهر@لبعيردايبرككمافيبرك@لاته

يوحيفظاهرهاالأخرىالروايةوأماقبلهما،يدي@يضعبلالركبتين،تقدميمنع

يضعإتماوالبعير@لبعير"يبرككما@النيبركقال:الركتي@،قبلاليدينوضعبمنع
سينهماالجمعيمكنلاالروايتينهاتينفإنظاهرهووكماركبتيه،ئميديه

اضطرابأ.المتنهذالتزيدركبتيمهعلىيديهدوليضعنالئة:رواية@وجا@

:(26لاعقبالترمذئفقالالحديث،هذافيالعلمأهلتكلموقد

هذامنإلاالزنادأليحديثمننعرفهلاغريبحدياهريرةأبيحديث9

3/1لماالأوسط"فيالمنذرابنوقال@،الوجه 6 عمزوقد":(4321)عقب7

@يالعربيابنوقاللأ،منسوخالركبتينقبلاليدي@وضعأنأصحابنابعض
داالفتاوىدامجموعفيتيميةابنوقالا،داضعيفها:2/61لمالأحوذياعارضةإ

22/2 سننعلى@اتهذيبحاشيتهفيالقيمابنوقاللما،مشوخإنهةدرقيل:62

2داود!أبي 9 3 والجملبروكه،فيبالجملالثبهعننهىالنبي-كي@إن":1/

بالحيواناتالث@عن@لنهيهموافقوهذاركبتيه.قبلبيدي@يبداإتمابرك@ؤا

الثعل@،كالتماتوالتفاتالنقر،فيبالغرابالئبهعنفنهىالصلاة،في

السلامفيالأيدي@رفعالكلب،كإقعاءاقعاءدالسبع،كافتراش@وافتراش
البيرإكبروكوبروكالخيلكأفناب

(1

للوع@دلكليوالطرالأحالمحيث،منعددمجموعمنالمعىهناالميمالنساق(1)

الصلاة.صثهدابالمرام!



-

@لفعائد@@لعللفيالجامعى

1/2المعاثلأ@ارادفيتحلن@وقال 16-2 اعلم-والله:19
يديهوضعإذافإنهآخر@بخالفأولهفإنالرواة،بعضمنوهمفيهوقعقد

علمولماأولأ،يدي@يفعإتماالبعيرفإنالبعير،يبرككمابرك@قدركتيهقل
@افهو!رجليه،فيلايدي@فيالبعيرركبتافالوا:ذلك،القولهذاأصحاب

لوجوه:كاسدوهوعهالمنهيهوفهذاأولاركبتيهوضعبرك
فإذاقاثمتين،رجلاهوتبقىأولايديهيضعفائهبركإفاالبعيرأنلحدها:

نهىالذيهووهذاالأرض،علىيداهوتبقىأولابرجليهينهضفإتهنهض
منهاالأقربالأرضعلىمنهيقعماأولوكانخلاله.وفعل@تعنه

ركتيهيضعوكانفالأعلى.الأعلىمنهاالأرضعنيرتفعماوأولفالأقرب
عكسوهذاركبتيهئميدي@ثتمأولارأسهردعرفع،@)ذاجبهتهثمبدي@ثمأولا
@اود@ا.أبيداسننعلىحاشيتهفيكلامهنحووذكرالعير...فعل

اهليعرتولايعقللاكلاميديه،فيالبعيرركبتاقولهم:أن@لئاني:
الركبةاسميديهفياللتينعلىأطلقد)نالزجلش،ديالركبةو)ئمااللغة،
التغليبسبيلفعلى

أولو)نالبعيز،يبرككمافليبركلقال:قالو@كماكانلوأنه@لئالث:
وعلمالبعير،بروكتأملم@أنالمسألةوسريداه،البعيرمنالأرضيمسما
هوخجربنوائلحديثأنعلمالسعير،كبروكلروكعننهى@تالنبيآن

انقلبمماذكرناكماهريرةأبيحديثأنلييمعوكادأعلم،واللهالصواب،
يد@ه.قبلركبتيه@اوليصعولعله:وأصئه،متئهالرواةبعضعلى

محطالسرحفيلقطأنإلا
1ولعق@الائار!لي هذاتومالفمال:(47

نتميديصعلىيركبتساوال@حيزالبحيز،يرككمايبردلاقال:لأنهصال،الكلام
فيولهاهالبحير،يصنعمايصنعأنمامافأمرهركتيه،قليديهيصعولكنقال مذاتتيتلحيفلكفيعل@همالحجةمنفكانالبعير،بفعل@ايفعلأنالكلامآول

ماترفيوكدلكيديم@فيركاهالعيرأنمسالإحالةو@ميوتصحيحهالكلام
يبرككمارحليهفياللتيىركتيهعلىيبركلا@مال:كذلك،ليواوبو@ثمالبهاتم،
ديهمالي@اللتينيدي@ولأديصع(يبدأيولكنيددياللتينركتيهعلىالحير
البحيرا.يفحلمابخلاففلكفييفعلمافيكونركبتيمىيضعئمد،رقي



دالتفرابسنادعللىأنواعمنر@النافى:محلل

ديحجرالنوقال
2/37"الباريفتح" هريرة:اليحديثنكرهعفب6

منأقوىوهو":(310)عقب"المرامالبلوغفيوقال@،ضعي@إسنادهولكن"

أخرحهيديه.قبلركبتيهوضعسجدإفاالله-لجفهرسولرأيتةواثلحديث
حزيمفابنصححهعمر@هابنحديتمنشاهدأللأولفمانالأربعف

عفب"السلامسبلفيإالصعانيتعقبهوقدموقوفأ"،معلقاالبخار@ونكره

معارضلهيقوىشاهداهريرةآبيلحديتإنالمصن@:وقول9فقال:(293)

قدمناه،.قدشاهدأأيضاوائللحديثفإن

مخالفيهم،منوآتقنأكتراليدينقبلالركتنبوضعقالواوالذينتلت:
3/1الاوسط!دافيالمنذرابنقالفقد 6 يعني:قال-وبه":(4311)عقب6

والافعيئ،الثوري،وسفيانيسار،بنومسلمالنخعى،الركبتين-بوضع
إلىيدي@يضعطاسفة:وقال@الرأي،وأصحابوإسحاق،حثبل،بنوأححد

أثوكتالأ@زاعئ:وقالمالك،قالكذلدركبنه،قبلسجدإذاالأرض

1/1"السنندامعالمفيالخطابيوقال"،ركبهمقبلأيديهميضعونالناس 7 9

-1 قبلالركبتينوضعإلىالعلماءأكترفذههذا:فيالناسواختلف":80

وقالدا،العينرأيوفيالشكلفيوأحسنبالمصلي،أرفقوهذااليديت،

عليهاتفقماحكمكيففنظرنا9:(1489)عقبالمعانيأشرح"فيالطحاوي

إفاالرجلفرأياالاثار-يعنيمنها-فيهاختلفواماحكمكيفبهليعلممنها

@رأيناهبعدهصا،رأسهثميدا@و)ماركبتاه،إماهدينأحدبوضعيبدأسجد

يثيئمالوضع،فيمؤخراالرفعفيمقدمأالرأسفكانبرأسهبدأرفعإفا
علىالظرفكانجميعأ،منهماتفاقوهذاركتيهثميديهبرفعرأسهرفعبعد
الرفعفيمقدماكادلماالوضعفيمؤخراكانإذاالرأسحكموصفنا@يما
تكولاأنالرفعفيالركبتينعلىمقدمتينكانتالحاكذلكاليدانيكونأن

وبهالنظر،هوفهداواثل،روىمابذلصفثبتالوضع،فيعنهمامؤخرتين

@ا.تعالى..اللهرحمهمومحمديوسف،وأبيحيفة،آبيقولوهونأخذ،

وبيهمافعبن،اللهوعبدالدراورثيبينيدورهريرةأبيحديتقلت:

لناللهعدلنمحمدسماع@يتكلموقدللعيان،ظاهرهوماالاختلافمن



يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

1/1الكبير"التاريخ"فيالبخارئقالالرناىأبيمنالحسن 4 :(4اله1

فضلاءآحدفتعفبهلا؟!أمالزلادأبيمنسمعآثويولاعليه،يتابعولا"

فيلي@"الصحبق@:نهي"فيفقالالحويني-إسحاقأبابهوأقصدالعصر-
الاكتفاءمنخلافهعلىوالجمهورمعروفالبخارفيوشرطبتة،شيءذلك

النقيإالجوهر"فيالتركمانيابنوقالالتدليس،منأمنإفابالمعاصرة
(1)

فيبصريحلي@حديئه،علىيتابعلاالبخاري:وقولالتسالئ،وثقهعنه:
بالنفسيلقبكانهذاومحمدانتهى.النساثيتوثيقيعارضفلاالجرح،
المباركفوريقالالاتصال،علىعنعنتهفتحملالتدليى،منبراءوهوالزكيقا

2/1"الأحونيداتحفةفي فلض@عليه،يتابعلاالبخارفي:قولوأما:35
مثلإلىالوكانيوسبقهعمر،ابنحديثمنشاهدولحديثهنقفثهف@بمضر
الأشبالأبوالمحدثالئيئلذلثوانتصركل@2،/2الأوطار@ادانيلفي@لك
1المحلى"على@اتعليقهفيشاكرمحمدأحمد 2 4 /4-1 3 ساقأنبعدففال0

النفسالحسنبناللهعبدبنومحمدصحيحإيسادوهذاهريرة:أبيحديث
بنمحمدمنسمعيدريلابأنهالحدبالبخاريأعلوقدئقة،وهوالزكية

عليهيتابعهلممعروتالبخاريوشرطعلقيليستوهذهلا؟أوالزنادأبي
علىغلبأيصاومحمدبالمدينة@سنة.31ماتالزنادوأبوأحد،

4سنةقتلئمالمدينة، 5وعمرها@5 طويلأأالزنادأباأدركفقدسنة،3
كلاصه.انتهى

الاعتراضاتوهذهجمكلثد،البخاريعلىالثيخاعترضهكذاقلت:
قالللصحيح،اشترطوهمماالأئمة،عيهكانبماقورنتماإفابسيءليست

2:"الكفاية"فيالخطيب قولأنعلىمجمعونبالحديثالعلمداوأهل:91
الذيشيخهكانإذابهمعمولصحيحفلان(عن)فلان،حدثنا:المحدث

هذايكنولممنه،وسمعولقيهعنهحدثالذيأدركقدأنهيعرفذكره

ول:ا/التمهيد"فيإالبرعبدابنوقالانتهى،"يدلسممنالمحدث

2/1لبيهقيالكرعهالسن@سحاشةال@طوعيا( 0



التفرداجسنادعدلأنواعمنل@شاكمحلل

فيبينهمخلاتلاالمعنعنالإسنادقبولعلىالحديث-أهلأي:أجمحوا-"
سعضهمولقاءأحوالهم،فيالمحدثينعدالةوهي:ثلاثةشروطاجمعبناذلد

مالكقولوهوالتدلي@..منبراءيكونواوأدومئاهدة،مجالسةبعضا

33"مسلمصحيحثرح"فيالنوويوقاللأ،العلمأهلوعامة / منومنهم9ة1

وأبيوالبخاري،المدينب،بنعليمدهبوهووحدهاللقاءثبوتشرط
1/1فيأيضاوقالالصحبح،،وهووالمحققين،فعي،انالصيرفيبكر 24:

إليهصارالذيهذاوقالوا:المحققون،أنكرهقدمسلم،إليهصارالذيوهذا

دنعليالمن:هذاأئحةعليهالذيالصحيحالمختارموروروالذيضعيص،

لمذهباهذاليعو@آيضأ:وقالدا،وغيرهما...لبخاريوالمديي،ا

المعنعنأنوموافقوهما:والبخاري،المديني،ابنإليهذهبالذ@المختار
بمدل@ليىممنالظاهرلأنثالاتصالعلىحملإتماالتلاقي،ئبوتعند

."عليهيدلالاستقراءثمالماع،علىإلاذلثيطلقلائها

التفصيلحيتمنوأما:14@ا:الساريهد@"فيالحافظوقال
وعدمالرجالواتقانلاتصالاعلىالصحيحالحدي@مدارأنقررنافقد

.@اتصالا...وأشدرجالأأتقنالبخاريكتابانيظهرالتأملوعندالعلل،

الإحماعالخطيبنقلوقدصحيحه،فيالبخارفيثرطهوهذاقلت:
الحوينيدفعالذيماأدريفلاالثروط،تلكجمعالذيالخبرقبولعلى

مصدومهذاقولهمإنثمشرطه،علىيتابعلمالبخارقيبانالقولإلىوشاكرا

يسمعولمفلانالقيفلانأبأنملبثةالحديطففهذهأخرى:جهةمن
منص

يسمعولمفلانارأىفلانأأنأو
إسحاقأبواليخاعترضهكذامنه،

التركماني،ابنبكلاممستدلينالبخاريالإمامعلىشاكرأحمدوالبئ

التركماليابنوخالمهما،حديثاالبخاريصححلوترىفياوالمباركفور@،
القبولفيالسققصبلهالبحاريقولأنشكلاناخد؟منفبقولوغيره

البخاريمعتمدلنايتبينلملوخىالكلاموهذاخالفه.منإلىالتفاتدون

العحالةوطرلاللقاءانترطرا@مالحلم(أهلدعصعننقلهعقب@لكقال(1)



-

@يد@لف@@لعللفي@لجامع

البخلىيتبعناف@ذابه،يحكمومايقولبماأعرفلأتهثللحديثتصحيحهفي
بمعرفةملكةعندهمالنقادلأنةتضعيفهفينتبعهفكذلكللحديطتصحيحهفي

كلفيالمنتهىداليهمالفنهذافرسانوهمسقيمها،منالأسانيدصحيح
اعتراضهفمانبعضهم،عندوجاهةالنركمانيابنلاعراضكان@ؤانوائبه.
ينصلمأحدأنف@محمد،تدلي@عنوأماالكبار،خالفإفاشكفيكهواء

حتىمنهالصريحةالسماعصيغةاستحضارمطلبولكنمدل@،محمداأنعلى

شرطسطوعتعلمومنهوشيخه،الراويليىالخفيالإرسالاحتمالعندناينتفي
بالسماعالتصريحشرطحينماالبخاريأنوفلكمخالفه،شر@علىالبخاري

للراويكانإفايعني:المرويات،عمومعلىالئرطهذاكانواحدفلمرةولو
وأماواحدة،مرةالمائةمنبالسماعيصرحأنشرطحديث(100)شيخهعن
جملةمنسيكونفهذاحديثان،أوواحدحديثشيخهعنللراويكانإذا

منليىالراويكانفإذاغيرها.فييحتاطلامافيهايحتاطالنيالغرائب

الباب،فياستهربماحديثهعوضقليلسي:الحديثمنلهو)نماالمكئرين،
انفردإفاوأضرابهموالئوريوشعبةكالزهريالمكثرينعلىينطبقلاوهذا
أعلم.واللهمثلبة،لالهمنقبةالانفرادفلككانمابحديثأحدهم

2/1"النقيالجوهر"فيالتركمانيابنعننقلهماوأما 0 تقدموقد0
الناقد:قولوهلمحمدأ؟جرحالبخارفيإنقال:ومنفنقول:عهفنجيب

بهذاالراويبتفزدإشحارأتهأمالتجريحفينصايعدكذا(علىيتاجلم)فلان
هذاهريرقماأبيعنالأعرج،عنالزنا@)أبوةالإسنادهذاإنثمالإسناد.

ينفردبذنفعلامالإبل،أكبادإليهاضربتصحتإنالتيالذهيةالأساليدأحد
انقطاع،شبهةالحديثوفيآخر،راوعنهوينفردعليه،يتابعولمراو،به

هذاإنثمعلاله؟ب@ريبةالقلبفييثيرألاكلهفهذامتنصفياختلافوفيه

الأمةسلفتالوقدالغرابة،صفةاكتسبقدمناهاالتيوبالحالةالحديث
برواية(541)تاريخهفيمعينبنيحيىقالفقدالغرائب،عنبالابتعاد
1الكفايته:"فيالخطيبونقلالغرالبا،أكذبما"الدوري: 7 أحمدعن2

ونقلعليها"،يحتمدولابها،يعمللاالتيالغرائب،الحديثدشرةقالنها



التفرداجسنادعدلأنواعمنلل@سنا،:محلل
-

الفقهأقلماالغرائصعلىوأقبلراالحديث،التركراقال:أئهأيضاعنه

اتبعالصقوله:القاضيإلراهيمبنيعقوبيوسفأبيعنونقل@،فيهم!
1وفي:كذب!الحديثغريب شعبةعنيذكرمهديبنالرحمنعبدص73

لاماالمعروفينعنروىإذاالذي9قال:حديه؟يتركالذيمنله:قبل

حديخ@هظرحفأكئر.المعروفونيعرفه

.(13866)9/106لأشراشااتحفة"ةوانظر

الوجه.مذايخرمنالحديثهذارويوقد

5/4الأشراف!تحفة"فيكماالعبدابنبروايةداودأبوفأخرجه: 9 6

)0341(،"لأوسطا9فيالمنذروابنبتحقيقي،(627)خزيمةوابنمأ،.30)

1/2المعاني!شرح"فيوالطحاوي 5 1يلاالعلميةط.وفي4 4،)7

1/3والدارقطنبئ 4 1/2والحاكمالرسالة،ط.(1303)والعلميةط.3 2،6

2/1البيهقيئطريقهومن 1الاعتبارأ"فيوالحازميئ0،0 2 عيالوط.0

وهوعمر-بناللهعبيدعنالدرا@ر@ي،طريقمنحزمابنط.(85)و

كانوقال:ركبتيصقبليدي@يضعكانأئهعمر:ابنعننافع،عنالعمري-

فلك.يفعل@اللهرسرذ

عنالعزيز،عبدمفاريدفييعدحديثطصذاعقبه:الحازميقال

علىمنهماعتمالأالحديثهذاتصحيحإلىالعلمأهلبعضذهب

وقاليخرحامه،ولممسلمشرطعلىحديثهذا"الحاكم:فقالإسناثصظاهر

فلكفيلرواياتأميل،عمرابرحديثإلىفإتههذافيالقلبفأما"أيضا:

(537)2/77"الغلبلإرواء"فيالألانىوقال"؟والتابعينالصحابةعنكثيرة

قالا!.كماوهوالدهبيووافقه"مه:الأولالشطرالحاكمكلامنقلهعقب

بثلاثمعلرلفالحديثبصحيح،لب@تصحيحمنتقدمماوكلقلت:

الاسنم@المداسفمراتلانفدملا(



يالف@اند@لعللفي@لجامع

الدراورثي.بهتفردالحازميكلامفيتقدمكماأتهالأولى:

مرفوعأ.رواهأتهتقدمفكماوالوقف،الرفعبينالتعارضالئانية:
2/1لبيهقياوأخرجه: 0 0

الروايةوهذهموقوفأ.ثهبإسناوردفيالدراعن

1/2البخاريعلقهاأبضأ 0 عمرابنكاننافع:قالوقال.(803)قبيل2

ركشيه.قبليدي@يضع

ماةالجزمبصيغةالروايةهذهعتقفطهالبخارفيأنوالملاحظتلت:

المنذرابنوقالمطرد-غيرأغلبىأمروهوعنده-الموقوفصحةعلىيدل

1"الأوسط9في 6 6 قيل:عمر،ابنحديثفيتكئملاوقد:(4321)قبيل3/
الروايةعنالبيهقيوقالموقوفهد،عمرابنحديطمنيصحالذيإن

2/1المرفوعة وهمأ@.إلااراهوما":00

عمربناللهعبيدعنالدراوردفيمروياتمنفكثيرالثالثة:الحلةوأما

تهذيب@فيالمزينقلهفيماأحمدقالعمر،بناللهعبدأخيهعنهيإنما
5الكمال، 2 8 / عنفهوعمر،بنال@هعبيدعنحدثما@@ه.4(:له4

يرويهعمربناللهعبدحديثقلب@اوربماأيضأ:عنهونقلعمر"،بناللهعبد

عنوحديثهبأس،بهداليسقال:أنهالنسائيوعنعمر"،بناللهعببدعن

الدراصرديحديثأقساممنالثالثالقسموهذامنكر"،عمربناللهعبيد
إليه.الإشارةسسقتالذي

لهذاالصحيحالإسنادفإنالعلمأهلاقوالمنقدمناهماعلىواعتمادأ
ابنعننافع،عنالعمري،عمربناللهعبدعنالدراورثي،هو.الطريق
وقدعمر،ب@اللهعبدلضحفضحيف،الإسنادوهذا@عليهموقوفأعمر-
مرارأ.ترجمتهتقدمت

يدي@.قبلركتيهيصعكادأنهعمرابنعنرويوقد

عننافع،عنليلى،أبيابنطريقمن(2717)شيبةأبياب@ةأحرجهفقد

ركبيه.قبلرفعإفايدي@فغوءيدي@،قبلسجد@اركبتيه!يضغكانئهاعمر.ابن

نقلفقدليلى،أبيبنالرحمنعبدبنمحمدلضعفصعيف،الإسنادوهذا



دالتفرالإسنادعدلأنياعمنر@الناوعلل

-

7/14"والتعديلالجرحفيإحاتمأبيابن فيه:قالأثهمعينبنيحىعن(1739)3

مضطربالحف@شئكان"فبه:قالأئهحنبلبنأحمدعنونقللأ،بذاك
وقال"،اصطرابفيهيثه@يته،حطمشإليناأ@ليلىأبيابنفقهوكادالحديت،

الحدشالا.فيبالقوياللي@:(525)والمتروكون،الضعفاء"فيالشالي

خزيمةالنفقالعمر،ابنحديطإعلالإلىالعلمأهلبعضذهبوقد

قلاليدينبوضعبدث@فيينى-التىعنرويخبرذكرلاباب:(627)قبيل
لممنبعضبهالاحتججفيغلطمنسوخ،السجود-إلىإهوائهعندالركبتين

علىاليدينبوضعوالبدءالخبراستعمالفرأىمسوخ،أتهالعلمأهلمنيفهم

عمر.ابنحديطأخرجثم@الركبتينقبلالأرض

5/4الأشرا@الاتحفةوانظر: 9 مأ..30)5

منرويفقدالسالف،حدننانقيضهوالذيححرلنوائلحديثأما

طرق.أربعة
@عأ،2)ماجهوابنلمأ،3لهداودوأبو)0231(،الدارمىاخرجه:قد

2/0لنسانىوا6(،2لهلترمذئوا 2و72 3 (676)لهالكبرى@،9وفي4

(626)خزيمةوابنالرسالة،ط.(744)و(680)والعلميةط.(074)و

3/1"لأوسطا@@فيالمنذروابنبتحقيقي، 6 شرح@@فيوالطحاوي)9241(،5
1/2"المعاني 5 والطراني)2191(،جانوابن)1841(،العلميةط.وفي5

ير
1/3والدارقطيئ)79(،الكبير@22/" 4 ط.(1307)والعلميةط.4

2/5@الموضحا@افيلخطبوا2/9،8لبيهقيئوالرسالة،ا فيلحازميوا0،1
2الاعتبار":" هارون،لنبزيدطريقمنحزمابنولامأط.الوعياط.2

ب@وائلعنابيه،عنكليب،بنعاصمعنالنخعيئ،اللهعبدبنشريكعن

سجدإفابدب@فلركبتبهبضغكانكيه@اللهرسولأنحجر:

الحدبث.هذافيالعلمأهلأحكاماختلفتوتد

قالحديته:فيعليبنالحسنوزاد@:(2)ملأعقبالترمدئفقال

حزيمة.ابىروايةلمط(1)



-

@للف@ليد@لعللفي@لجامع

الحديف،هذاإلاكليببنعاصمعنسريكيروولمهارون:بنيزيد

لعرفلاغريبحسنحديثلاهذات(268)عق@أيضأالترمذي-وقال
يضعأنيرونالعلم،أهلأكثرعندعليهوالحملشريك،غيررواهأحدا

فيالحازفيوقال"،ركبتيهقبليديهرفعنهضو)فايديه،قيركبتيهالرجل
1الاعتبارإ:@ا أبيشرطعلىحسنحديتهذا@@:23

(1)
عبسىوابيلمحاو@

بنيزيدحديثمنكتبهمفيأخرجوهالنسائيئالرحمنعبدوأبيالترمذفي،

عنححادة،بنمحمدعنيحيى،بنهمامورواهشريك.عنهارون،

"الثبيعنأبيه،عنوائل،بنالجبارعبد
(2

فيالعربيابنوقال
2/2السائيوقال"،عريبحديط":2/61"لأحوذيالاعارضة 3 وفي5

بنيزيدغيرشريكعنهذايقللألم:(3)العلميةط.(740)لهالكبرى"،"

1/3الدارقطنيئونقللما،أعلمتعالىواللههارون، 4 أنه@اودأليابنعن5

عنبه،يحدثولمشريكعنيزيد،بهتفزديدي@،قبلركتيهووضع"قال:

أعلمإ،واللهبه،يتفردفيمابالقويلي@وسريكضريك،يخركليببنعاصم
3/6المنير"البدر"فيالملقنابنونقل 5 لاو@قال:أثهالدارقطنيئعن6
9الس@هقئوقالشريكإ،غيرعاصمعنبهيحدث 9 فييعدحديث@ذا@:2/
ذكرههكذامرسلا،الوجههذامنهمامتابعهو)نماالقاضي،شريكأفراد

ابنالحافظونقلتعالى"،اللهرحمهمالمتقدمبنالحفاظمنوغيرهالبخارئ
1/1الحبير،التلخيص"فيحجر مندروايةقال:أتهالحازفيعن(379)76

/3المنير"البدر@@فيالملقنابنعهنفلهفيماالسكنأبنوقالأصها،أرسل
6 دا.@يهمختلفإثهدا:57

ان:أصيفهمتقدممماقلت:

بنيزيدبتفردالحديثهذاأعلواالعلمأهلمنقسماأنالأول:

فيشأنهوعلوهارونبنيزيدلجلالةةعلةليستوهذهشريكعنهارون،

تحري@.وموااسالمطوع.اودي(1)
همام.طريقتحربحعدكلامهلقيةسيأتي(2)
@اتوطعةالأشراش@،القحةيروهوالرسالة،طبعةيرمرجودغيرالصمدا(3)



دالتفرالإسشادعللأنواعمنناو:@ال@محلل!

فييقدحلالأوهداالنسائيئ:كلامعلىمعقباالملقنابنقالالفن،هذا
بنيزيدفإنأخرى،جهةومنجهةمنهذا@اوحفظهيزيدلجلالةتصحيحص

حبانابنشريك-عنأعني:عنه-قالشريك،عنالرواةفيمقدمهارون

6/4"الثقاتدافي عليهتعيريروي،فيمايخطئأمرهاخرفيوكاد:44
متلتخليط،فيهلي@بوايطمنهسمعواالذينعنهالمتقدمينفسماعحفظه،

."الأزرق...لاسحاقهارودبنيزيد

نقلفقداقمر@جنضعيفوهوشريك،بتفردأعلوهقسمأأن@لثاني:

38"الكمالتهذيب9فيالمزفي 5 فيه:دولهمعبنلنيحيىعن(2722)3/

ونقلوشعبقه،سفيادعلىبنفسهويذهبويغلطيتقن،لاأتهإلاثقةشريك9
ونقل"،منهإليناأحبفعيرهخالفإذاثهاإلاثقةصدوقشريك"أيضا:عنه

بذلنشبيهايقولحنبلبنأحمدوسمعتقال:إأئهصالحبنمعاويةعن

قوله:الحطابيئمحمدالحبارسعبدعنونقلالمتقدم،يحيىلكلامبعني
زالماةقالبأخرهنجخلطإنماشريكاأنزعمواسعيد:بنليحيىقلتإ

الحفظسيئثقفصدوقفريك"قال:أتهشيبةبنيعقوبعنونقلمخلطأ،،

مضطربالحفظ،شئ@اشريكقال:أنهالجوزجانيعنونقلجدأ،،

(1603)مه@4/4واقعديحالجرح"فيحاتمأبيالنونقل@،مائلالحديط،

كان"فيه:قولهزرعةأبيوعن"،أغاليطلهكانوقد9فيه:قالأنهأليماعن

أحيانأ".يغلطوهم،صاحبالحديث،كثبر

8/33الأسراشهتحفة"انظر: 6(01 781).

يسمحلاحالهفإنسريك،حالمنقدمناماعلىتلت:
بالتفزد،له

يرتقيلاخالفهمنكان@)نالحديث،هذافيخولفقدشريكأأنكما

)24(،له"،المراسيل"وفي(839)ئعيدابو@اودأخرج:

ويوالطحا
(1)

1/2"لمعانياشرح"في 5 1(،482)لعلمبةا.@وفي4

ص-الورفي،سفيادح@ثناقال:همام،ححنامكذا.!.الطحاويبسنادجاء(1)



-

@للفمالدالعللفي@لجامع

2/9والبيهقىالطبعتين،كلتا(5911)لمالأوسطا"فيوالطبراني طريقمن9

@الثبيانابيه:عنكليب،بنعاصمعنالليث،ألوحدثناقال:همام،
كفاه.تقعأنقبلالأرضإلىركبتاةوقحتجدإفا@كان

قالمجهول،شقيقأأنوذلكيصح،لامعلولالإسنادبهذاوالحديث

ابنوقاليعرفإ،فلاهذاالليتأبووشقيق@@السالق:الموضعفيالطحاوي
عنط،همامروايةبغيريعرفلاهو"ة(36)داوالإيهامالوهمبياد"فيالقطان

فيوقال"،يحرفلا":(3297)9الميزانلسان9فيحجرابنوقال
."لامجهولة(28الالهاققريبإ،إ

تقدمفكماالحدي@هذارواية@ياضطربقدفماثهشقيقجهالةوعلى
الصحاقي@امعجمفيقانعابنعندورواهأيه.عنكليب،لنعاصمصرواه

تهذيا"فيحجرابنقالبه.أببه،عنشنتمبنعاصمعن(678)

الحديثيكونأنفيثبهقانعابنروايةصحتفإن":4/331داالتهذيب
ذكرهوشنتممرسل،فالحديثالصحيحةهيثاودأبيروايةكانتو)نمتصلا،

"فيالبغويالقاسمأبو
أسمعلموقال:قانع،ابنقالكمااالصحا@امعجم

بهأسمعولميثبت،لمالسكن:ابنوقالالحديصهذافيإلاذكرألتتم

بنعاصمجدالمجنونبنشهابفيقيلوقداننهى،الروابةهذهفيإلا

ويكونشتير،منتصحفشنتميكونأقفيحتملشتير،فيه:قيلإنهكليب
أعلمواللهجده،إلىنسبو)نماكليب،ابرهوالروايةفيعاصم

وأعلواهمام،حديثالحديثهذاجعلإلىالعلمأهلبعضن@بوفد

همام،حدتاصواله:إ3،وايإسادفهذابمميانئمقيقلدالب@عيعا@.(=
عمب@قالالطحاوكةأنعلى@لكلدلعاصمأع@اللمت،ألونمقحدفحاثال.

أبوومرسق@ئوالصوابعلط،وقداقوري،سميادحمظه@اردسأبيابنقالكدا@
فال:ملال،بنجادحدناقال.كتابه،مى@ساديزيدسحدناكذلثالليت،
الليتأبووشقيقألبصكليص،لنعاكاعنالليث،ليشقيق(عىمحام،حدنا
يحر@ا.لاهذا

/4التهذيبهتهديب@منوالمتتبل@-،الصحابفمامعحممطبوعإفيتحرفد(
2لقريباولاك@؟ا 8 23).



التمردالإسنادعللأنواعمنر@شاوملل

هذاعاصمعنهمام،وروى)862(:اعقبالترمذيقالشريك،حديثبه

الأحكام1فيالإئمبيليالحقعبدوقالحجر@،بنوائلفيهيذكرولممرسلا،
1/3الوسطى! 9 مرسلأعاصمعنهمام،الرواهشريك:لروايةذكرهعقب9
ثققا.وهمام

:(5لدااالخلافأحاديثفيالتحقيق9فيقالالجوزيابنأنإلا

الملقنابنتعقبوقديرسلإوقديرفعقدالراويلأنيضرةلالومذا

3/6المنير!البدر"فيفقالالترمذي، لأمورذلكبعدننبهثم:57
لاياه:اللهرحمناالترمذيكلامفيوقعت

حالمنعلمتوقدسريث@اغيررواهأحدأنحرفلا"قوله:@ولها:

ثاودأبووأخرجطريقينمنرواهيحيىبنهمامأنالحافظالحازميكلام

همامعنعاصم،ورواهذلك:بعدلف@هالترمذ@قالوقدالثاني،الطريق
مرسلأ

همام،رواهإثماغيرصروف،همامعنرواهعاصماإنقوله:

عللهفينفسهوهوأبو@اود،ذكرهوكذاعاصم،عنشقيق،عن

عاصمعنيرولمشريكأأنهارونبنيزيدعنذلدمئلنقلوئالثها:
شريك،روىفقدمنهماعجيبوهوعليصوأقرهالحديثهذاإلاكليبابن

حينالنيئ-شرورايتحديث:أحدها:أحاثيث،عدةكليببنعاصمعن

ف،أبيبن@عثمانمحنأبو@اودرواهأ@يه،حياليديهرفعالصلاةافتتح

1وائل.عنأيه،عنعاصم،عنشريثصعن
0 اخرين.حدينينوفكراننهى0

كلامعلىمعقبا(36)والإبهام!الوهمبيان"فيأيضاالقطانابروقال

عاصمعنفروا@شريكاخالفهماماأنوظاهرهقال،كذا"الحق:عبد

أصحلكاديشد@@رصلقال:رلو(1)
اهروأحدألعر@لا"بقوله.قصدالرمدي@ذمحله.يريىاكراصمداةتلت(2)

حالمه.إلماشريكأيتايع@ومماموالمت@،بالإسناديحميسريهعر

2ةالكير!الترمديعلل@انطر:(3) 20/(56)

(4)(728).



=

@للف@ائدالعللالعاصعفي

عاصم،عنروياهجميعأكأثهمامتصلاعاصمعنشريك،ورواهمرسلا،
قال:شقيق،عنهمام،يرويهو)تماداو@أبيعندكدلكلي@فيهوالأمر

لمإفذفهماممرسلا،هكذايثجهالنبيئع@أبيماعنكليب،بنعاصمحدثا
همام،رواهعهالذيشقيقضعفالعملهذاقبحويؤكدعاصم،عنيروه

ضجفإزالةسقاطهف@عنه،همامروايةبغيريعرتلاهوالليثأبوشقيقتهف@

الاسنادنفسفيلأالمراسيل@اكتابفيتينوقدالتسوية،وهيالإسناد،من
فلك،.فاعلمالليث،أبوشقيقأئه

بمامدفوعالكلامفهذا"أصحأرسلمندلروايةةالحازميقولوأما
راوروايةتقدمفكيفالمرسل،سقيقوحالالموصل،شريكحالمنقدمناه

ولمفيه،والسعيالطلب،بكثرةالعلمأهللهشهدراوعلىالعينمجهول
أعلم.واللهشريك،روايةرجحانفيشكفلاحفظه؟سو.إلاعليهينكر

اخر.طريقمنهمامعنالحديثهذارويوقد

6(،0)/22الكبير"فيانيلطبراوامأ،3ولا(736)داودبوافأخرجه:

9والبيهقي 9 / بنالجبارعبدع@جحادة،بنمحمدعنهمام،طريقمن2

التحفئموكتر،يديهرفعالصلاةدخلإفاكانع@النبيئأنةأبيهعنوائل،

بئوبه،هكذاقاليركع،انأرادفلمااليسرى،علىالئمنىوضعيدهئئمبئوبه

علىركبتاهوقعتيسجدأنأرادفلماوركع،وكئر،رفعهماثتميديمطوأخرج
إبطيه.بينوجافىكميمابينجبهتهوضعسجدفلماكقيصقلالأرض

فقد@قلابيه،منيسمعلمالجبارفعبدلانقطاعه،ةضعيفإسنادهذا
6الكبير":العلل"فيالنرمذفي 1 الجبارالوعبدقال:أتهالبخارفيعن(250)9

أبيط.موتبعدؤلدأبيميمنيسمع@

8/3"الأشراتتحفةوانظر:إ 2 9(17621).

يصح.لاولكنهمتصل،باسنادرويالحديتهذاأنإلا

9البيهفىفاخرجه: 9 / عنالجبار،عبدبنسعيدطريقمن2

خلفصليتقال:حجر،بنوائلعنامصعنوائل،لنالجبارعبد



دالتفرالإسنادعدلأنواعمننا،:لال@محلل

ركبتاه.الارضإلىوصلماأولوكانسجديصي@3اللهرسول

الخارئيهقالفقدالجبار،عبدبنسعيدلضحفضعيف.إسنادوهذا

3/4الكبير!التاريخ"في 0 الضعفاء"فيالثسائيئوقالنظر@،فيه@:(1651)5

4الكامل!فيعديابنوقالبالقوفي،ليى:(265)والستروكون 38 /4:

أحاديثجدهعنأبيه،عنلهإئماحديث،كثيرالجبارعبدبنلسعيدولي@"

ي@يره
الثقات،"فيفذكيرهحبادابنالجميعوخالفالستةإ،أوالخمسةنحو

شديدهوبليل:فإنسعيد،لحاليى،يهيقالماأشدالإسنادوهذا

اويالريكونعندماإلانظرلأدافيهوصفيطلقلاالبخارفيلأنالضعف
4الميزانفيالذهبيقالهمابدليعمتهما، 1 6 إلا@يمنهذايقولولا2:إ/
نظر،فيهرجلالبخارفي:عنديكونآن)وقل:3/52فيوقالغالباإ،يتهمه

أو:"قل9قوله:سيجدالذهبيالإمامكلامفيالاظرفنقول:متهم!وهوإلا
جمققنهالبخاريأطلقفقدالوصف،هذاعليهمينطبقلاأفراثأهناكانغالبا@9

لن)عثمانكأالحديثبوصعاتهمواالذينالرواةمنجملةعلىالوصفهذا

بن)عليتبهميعتبرالذيغالرواةبعضفيأيضاوقالهافائد(

مسعدة(
(2)

أنهسيحدسعيدحالفيوالناظرالمعافرلمجأاللهعبدبن)حيو

عدادفيكونالسحين،القدحفلدبهيقدحولمعدالته،فييخلبمايجرحلم

وطبقهومسعدةبعليسعيد

يخلولاطرقأرسعةمنيرو@حجربنوائلحديثأنيتبينتقدمومما

ضعيفصالحديثينتقلبعضإلىبعضهابجمعولكنمقال،منهاصكل

علىواتلحديثترجيحفيالقوية-الأولى-القرينةوهذهلغير@حسنإلى

.3/51الاعتاله@ميزانانظر:(1)

ثأ.7)هاالتقري@"أوهاملهصدو@،5وهو:(2)

يهمصلوق،"ةومو(3)
.(16"5)ققربا""

6الحديثماعلومتحرير"ةوانظرل@ 0 4 واللسانالحديع(،يرم@بنالهالعحد0

2-4/202ين،حذدل@ا 39.



-

@لفع@ئديفى@لعلل@لجامع

طريقأنبيانتقدموقدإسناد@فيالغرابةعانىالذيه@هريرةأبيحديث

علىالدراورديإسنادقدمذاف@نافع،بناللهعبدبطريقمنقوضالدراورفي
بعضهابعضد@رقأربعةمنبروىلأتهوائل.حدبتقدمشريك،إسناد

بعضا.

الرواةعلىاختلفقدهريرةأبيحديثمتننف@الثانية:القربنةواما
غيرعنهيخقللموائلحديثأنحينفيبينها،الجمعيمكنلاصوربثلاث
هريرة.أبيحدبثعلىرجحانهوهذا@ل@واحدة،صورة

تصح.لااثهاإلاشواهد،وائللحديثأنكما
42)شيبةأبيابنةفاخرج 06)يعلىوأبو1(،7 فيوالطحاوي4(،5

1/2لماالمحانيشرحإ 5 من2/001والبيهقيئ)0841(،العلميةط.وفي4

سعيدأبيبنسعيدوهوسعيد-بناللهعبدعنفضيل؟بنمحمدطريق

بركبتبهفلببندئكملحدسجد@ذا"يرفعه:هريرةأبيعنجده،عنالمفبري-
@لفحلبروكي@ركولايديطقبل

حاتمأبيابننقلفقدسعيد،بناللهعبدلضعفصعيف.إسنادوهذا
5/8"والتحديحلأالجرحفي الحديث،دمنكرفيه:قالاتهأحمدعنللاك@(5

1الكبير@5/التاريخدافيالبخارئونقلالحديثإ،متروك يحيىعن(307)5

الضعفاء"فيالشائنوقاللأ،مجلسفيكذبهلياستبانةإفيهقالئهاالقطان

لحديش@.امتروك":(343)لمتروكونعهوا
@افلببتدئقوله:أنوذلكبداهاقترفتهممالعلهالحدبثوهذافلت:

عنحديثيهما،فينافعبناللهوعبدالدراصرفيعنبهاأغرببركبتيه!

الراويبن،هذينمنلعنبنفردالمنروكالراويهذاوأينهريرفأبي
الصواب.جادةعنالراويزيغيعرفوتفزداتإغراباتهكذافممئل

يصح.ولاأن@،عنالحديثهذانحورويوقد
1/3الدارقطنىفأخرجه. ، الرسالة،ط.(1308)والعلميةط.4

الحمل@ال@يهقي.ررايةفي(1)



التمردالإسنادعللعأنيمنناور@ملل

1/2والحاكم 2/9،9والبيهقي8،4المحلى@4/@فيحزموابن2،6

1لاعتبار":ا"فيوالحازمي 2 وابنحزم،ابنط.ويث@(الوعيط.2

بنالعلاءطريقمناه(لا"الخلافأحا@يثفيالتحقيقدافيالجوزي

عنالأحول،عاصمعنغياث،ب@حفصحدثناقال:العطار،إسماعيل

حتىركعثمماأف@بهاميهب@حافىحتىكبرعشيرواللهرسولرأيتقال:آن@،

فيمنهمفصلكلاستقرحتىرأسهرفعنمموضعه،فيفهمفصلكلاستقر
يديهركبتاهفسبقتبالنكبير،انحظثمموضعص

بهذاحفصعنإسماعيل،بنالعلاءبهدلتفردعقبه:الدارقطنيقال

اليخين،شرطعلىصحيحإسنادهذا"ةالحاكموقالدا،أعلمواللهالإسنا@
يحرجاهولمعلةلهأعرفولا

مجهول،إسماعيلبن@العلاءالحاكم،قالكمالي@والصوابقلت:
المستدركفيإالحاكملهأخرج:(5271)ال@الميزانلسانفيحجرابنقال

1/2المعاد"@ازادفيالقيماب@وقال"،تلخيصهفيالذهبيعنهوسكت 21.

@االخلافأحاديثتحقيقتنقيح"فيالها@يعبدابنتعفوقد@،المجهول

قال،كماولب@"فقال:الثيخينسرطعلىالحديثبجحلالحاكم(57لا

اتهالمحفوظغياثبنحفصحديطإنثممعروشه.كيرإسماعيلبنالعلاء

:(5271)عقب"الميزانلسان9فيحجرابنقالموقوفأ،عمرعنيرويه

أثبتمنوهوغباثبنحفصبنعمرإسماعيل-بنالعلاءيدي:

وغيرهعلقمة،عنإبراهيم،عنالأعمش،عنأبيه،عنفرواهأبيه،فيالناس

انتهى."أعلمواللهالمحفوظ،هووهذاعليه،مرقوفاعمرعن

العلل(دافيابنهعنهنقلهفيمافقالالحديط،هذاحاتمألوأنكروقد
و)نفإتهفيء،ان@منعاصمسماعفيثممنكر"،حديثهذا"ة(539)

جامع@@فيقالالعلائيأنإلاالحديث-هذاغيرفيعنه-تحديثبصيغةأتى
مسندفيإقال@إتهفيل:فإنشيئا"،أن@منيسمعلم":(317)@التحصيل

اللارقطيروايةلفظ(1)



-

@الفعائد@لعللفي@لحامع

3/1أحمد" واحد،موضعفيإلايردلمهذافنقول.أنسا"لسمعت:11

عليه.يعولللامعتقهاكوالسند

رطبه.وقاصأبيبنسعدحديثمنبنحوهرويوقد
فيكماحبانابنطريقهومنبتحقيقي،ل@26(خزيمهابنأخرجه.

5/9المهرة!لأإتحاف 2/1والبيهقيئ)1005(،5 0 0

بنإبراهيمطريقمن

عنأبيه،عنأبي،حدثنيقال:كهيل،بنسلمةبنيحيىبنإسماعيل
فأمرناالركبتينقبلاليديننضغكثاسعد:ع@سعد،بنمصعبع@سلمف

اليدين.قبللالركبتين
عنهقالإسماعل،بنإبراهيمفالأول:لالضعفاءمسلسلالإسنادوهدا

83@االثقات"فيحبانابن وقالالمناكير"،بعضأبيهعنروايتهفي"ة8/

4العقيلي 4 / لانميرابنكانقال:الحضرمي،اللهعبدبنمحمد@احدثناة1

مناكير!.روىقال.ويضقفه،إسماعلبنإبراهيميرضى
الضعفاء@فيالدارثطنيعهفاليحيى،بنإسماعيلالثاني:وأما

لمتروكونطوالضعفاءا"فيالجوزيابنوقالطقروك،،:(8للأ"لمتروكونوا
الحديثمتروكالأز@ي:قال":(427)

فيالبخارفيعنهقالفقدكهيل،بنسلمةبنيحيىالثالث.وأما
فيالتسائىعنهوقالمناكيرإ،حديثهفي9:(397)الصغير@لضعماءال@

فىالدارقطنيئوذكره"،الحديثالامتروك:(631)"والمتروكونالضعفاءالا
0والمتروكونطالضعفاء" 73).

فقالالطريق،هذامنالحديثردإلىالعلمأهلبعضذهبوقد

2/1البيهقى نسخحديثأبيه:عنمصعب،عنوالفمهور:قال،كذا":00
1لاعتبار":ا9فيالحازمبوقال"،أعلمواللهالتطبيق، سعدحديث@اوأما:22

عنالمحفوظ:أنغيرالنخ،علىلدلحفوظأكانولومقال،@إسنا@ففي
أحاديثالبابوفيأعلم.واللهالتطبيق،نسخحديثأبيه:عنمصعب،
1/2المعاثهزاد"فيالقيمابنوذكرئيدم@، 2 فيفذكرعلتينللحديث0
روايةمنالمحفوظأنةالثانيةداوقال:سلمة،بنليحيىتضعيفأالأولى



التصردالإسنادعدلعأنيمنر@الناو@لل
-

سصنعكاسعلإ:وقولالتطميق،قصةهوإنماهذا،أبيهعىسعد،بنمصعب
@االباري@افتحفيحجرابنوقال"،الركبعلىأيدينانضعأنفأمرلاهذا،

37 6 / أفرادمنولكئهللنغ،قاطعالكانصحلووهذا":(508)عقب2
دا.ضعيفانوهماايهعنكهيل،بنسلمةب@إسماعيلبنإبراهيم

الاب.هذافيعديدةاثاررويتكما
طريقص(2715)شيبةأبيوابن)5592(،الرزاقعبدأخرج:فقد

يدي@.قبلركبتيهيفعكانعمرأنإبراهيم:عنالأعمش،

ابيابنلقلفقدشينأ،عمرصيسمعلمإبراهيمثمنقطعإسنادوهذا
لاإبراهيمقالا.أنهماأبيهعن(24)وزرعةأبيعن(23)المراسيلا9فيحاتم

مرسلعمرعنالنخعيئ

عنإبراهم،عنالأعمس،طريقمن(27اللأشيبةأبيابنواخرجه:

ركبتيه.علىيقعكانعمرانالأسود:

(3834)تاريخهفيخيثمةأبيابنذكرفقدبثقات،متصلإسنادوهذا

(3860)و
(1)

أبيمعحججتقال:ابيصعنالأسو@بنالرحمنعبدعن
الحج.فحر@واوعئمانوعمربكر

"فيالطحاويوأخرجه:
1/33@االمعانيسرح العلميةط.وفي2

الله:عبدأصحابعنإبراهيم،قال:الأعمش،طريقمن(1490)

علىركوعهبعدخزأتهصلاتهفيعمرعنحفظنافقالا:والأسود،علقمة

يدي@.قبلركبتيهووضعالبعير،يخركماركبتيه

الأحشحممةالملىوقط@عةالكير"التارلح1فيومتنهبإسنالهالحديتتكررمكذا(1)
وعدمالتحقيق،سرءمنالتكرارهحاولعلحدأ،سقيمةطسعةوميملل،صر

الحديثأنالموضمش،كلاثيالمذكورالماصلالأخأ@نروقدالنص،صسطمحرفة

لدلكيتبهولمالأول،الموضعمن"قال@كلمة.سقطتلك@تكرر،

الكا-نصفيخطأصيهمالكترةيخهلظرتكلماأحزدالقيمالكتابومنا

الص،مدافيكعبهيحلوأدقلالتحقبئيريد-سمنوغيره.ال@ثورالأخوانصح
أنإلى@طرهألفتأليليدالةكتبتويه@ل@الشرعقلوالتاتيبالتانيأنصح@

اللهوفقهمالعلمطلةصزملالهواتقادإتقالهيظروالمستقلمقرح،أمامهالطريق



-

يللف@الد@لعلل@لجامعفي

الأولفيفجعلأوجه،ئلاثةعلىرواهالأعمنىأنيتبينتقدممما

أصحابعنإبراهيم،الئالثوفيلأسود،االثانيوفيإبراهيم،الراوي
هذهيضبطلمالأعصئ@يكونأنالنفم@فييثيروهذاوالأسو@علقمةاللهعبد

اضطراب.هذاإنقائل:يقولوقدالاثار،

أنالحديث،هذافياضطربقدالأعصثىيكونأنيبعدمماأنإلا

وهؤلاءوالأسودوعلقمةالنخعي-وهوإبراهيم-عنكانتالأعمشروايات

بلدهمبحديثأعرفالبلدوأهلكوفي،كذلثلأعمث@واكوفيون،

فيوالطحاوي)9172(،شيةأبيوابن)6592(،الرزاقعبدوأخرج.
"

33الآئار@1/متافيصخ عنشلإبراهيمأن(4921)العلميةط.وفي2

مجنونإلايفعلههلوقال:@لك،فكرهركبتيه؟قليدي@يضعالرجل

أولاالركبتينبوضعقالمنأدلةأنظهرالمستفيضةالدراسةهدهوبعد
ترجيحيظهرولا"ك@472:"المهذبالاشرح@يقالالنوويكانو)نآقوى،
لما.السنةحيثمنالمذهبينأحد

بنالحسنروىمامثاله:بلد،أهلبهنفردماالنسبيالتفردومن@

الرحمنعبدأبيعنيذكره،إسماعيلال@ديسمعتقال:الأصم،يزيد
إنفقلت:النبي-@ت،أتيتطالبأبوتوفيلماقال:عليعنال@لميئ،
"تاتينيحتىشيئاتحدثلاثمفو@ره،@ا@ذهبقال:مات،قدالنيخعمك

حتىشيئأتحدثلاثمفافتسل،@ا@ذهبفال:أتينه،ثمفواريتهقال:

ليأنيسرنيمابدعواتليفدعاقال:أتيته،ثتمفاغتسلتقال:@اتأتيني

/2الاعتلالدهدميزانالعظيمكالهفيقالإدالدمييلاما@مجهعنهانغملولا(1)
2 2 ةفالممنىلممئدوىولاصعيص،ص@ر@ما@لىبحلى،الرهر:(3517)4

أكرلهشيرخفيإلاالتديىاحتمالبليهتطرق"عن"قالومتىكلام،فلاحمثا
الصنفهذاعنروايةدإدالسمان.عالحوأليوائل،وأبيكبراميم،عنهم:

الاتمالعلىمحمولة

سيبفأبيابنلثط(2)



التصردالإسنادعدلأنواعمنل@سناومحلل
-

اعشلالميتغسلإذاعليوكانقال:وسوث@ا،الئعمحمربها

1احمدأخرجه: 0 3 أليهمسندعلىزياداتهفيأحمدبناللهوعبد1،/
1/1 3/1"الكامل"فيعديوابن)424(،يحلىوأبو2،9 فيوالطبرانيئ7،3

1/43واليهقيالطبعتين،كلتا(6322)"الأوسط" 3وه0 0

الحسنطربقمن
(2)

المتقدم.بالإسناد
وهذايهمصدوقفهويزيد،ب@الحسنأجلمنةضعيفإسادهذا

علل:بثلاثمعلولالحديث

الطجرانيئقالالطريق،هذابروايةتفرديزيدبنالحسنأنالأولى:
الحسنإلاالدفيعنالحديثهذايرولم@@عقبه:

(4)
البيهقىوقاليزيد@ا،بن

3 0 5 هذالما.بإشا@هالأصميزيدبنالحسنبهلأتفزد:1/

عديابرقالحصوصأ.الئدفيعنروايتهفيئكغالحسنان@لثانية:

@ي
3/1لاالكامل" لي@عهوحديثهبالقوي،ليىالدي@اعن:72

عنيرويهاعلملاوهذا"عقبه:وقالالحديا،هدادكرثئم."بالمحفوظ

إسحاقأبيعلىالفهورالحديثهذاومدارهدا،الحسنغيرالثدفي

يزيدبنوللحسن@لمأيضا:وقال@ال@هاا،عليعنكعب،بنناجيةعنال@بيعي،

دا.السديعنلهرأيتمااسكروهذاذكرته،ماعرأحا@يط

عنرواهامنكرةأخرىأحا@يتهادأنجمظت@كلامهومقتضىقلت:

عليه.مرماأنكرذكرها-ثلاثةوهيالأحا@يث-مذهأنإلاالتدفي

رواهأنهتقدمفكماالحديثهذايضبطلميزيدبنالحسنأنالئالثة:

الئملمي.الرحمنعبدأبيعنال@دي،عن

أحمد.@رايةلمط(1)

مصا@رمنوالمتتليئ،رممومويريدهساليحيى@ل@الطرانيعدتحر@(2)

التحريج.
1لا"نفربا"(3) 29)

@يجىابلحمححهمحر@أجاءإتهالقولتقلملا(



=

@ئدثللف@@لعللفي@لجامع

بنسعدعندي،ال@عنيزيد،بنالحسنعن(592)البزاروأخرجه:

بنسعدالإسنادفيفزادعليئ،ع@الئلمي،الرحمنعبدأبيعنعبيدة،

الحديثهذايعدعديابنجعلتالتيهيهذهالاضطرابعلةولعلعبيدف
4/5"العللفيإالدارتطنيقالالحسن،علىاستنكرمما دزادا(:ل@اس9

بنسعدسقاطب@يعني:أصهاالأولوالقولوهم،وهوعبيدةبنسحدفيه

4/5المسند"أطراف"انظر: 0 6رو2 4له/11@المهرةإتحاتو"6(،4

عدي.ابنإليهأشارالديإسحاقأبيطريقأماقلت:

9"لطبقاتدل@فيسعدابنأخرجه:مافهو 9 شيبةأبيوابن1،/
1/1وأحمد)52623(،و(19521)و(12581) 2(،413)داودوأبو3،1

4/7لتسائيئوا العلميةط.(195)الكبرى""وفي9
)؟(

"،عليخصائص"وفي

4/1"العلل9فيوالدارقطني)341(،له 4 المحلى!9فيحزموابن)574(،6
2/3لهالنبوظ،دادلائلوفيك@893لبيهقيوا5/8،3 48-3 والمزي4،9
7/3الكمال!تهذيب9في 0 /70ثمئقاتاريخفيإعساكروابن(6لمحا7)4

2 4 الثوري-وهوسفيان-طريقمن8
الأحوص.أبيطريقمن(11951)شيةأبيابنوأخرجه:
/2@المتشابهتلخيص"فيوالخطيب)324(،يعلىأبووأخرجه:

/7السير!@فيوالذهبي2،وو/70"دمثقداتاريخفيعساكروابن)5311(،
38-3ممه 5

طهمان.بنإبراهيمطريقمن

1/3والبيهقي)2592(،"لأوسطادافيالمنذرابنواخرجه: 0 من4

ائيل.إصطريق

/2النبوظدلائل"فيالبيهقيطريقهومن)021(،الطيالسيوأخرجه:
المعرفة!"فيالبيهقيئطريقهومنبتحقيقي،(102)مسندهفيوالثافعب3،وو

الرسالة.ط@يعليهفصلم((1)



التصردابسنادعللأنياعمنل@شاو:محلل
-

9وأحمدالوعي.ط.(2131)والعلميةط.(462) 7 ابنطريقهومن1،/

2ثفق!تاريخ9فيعساكر 4 7 /7-2 1/1والشاثى4،8 1 الكبرى@ا،"وفي0
شعبة.طريقمن(550)الجارودوابنالرسالةط.(193)له

70/2@متق!تاريخ9فيعساكرابنوأخرجه. 4 سميانطريقمن7

)مفرونيأ.وشريكئلاواسر

عطاء.بنيريدطريقمن(122)الطيالسيوأخرجه:

9للاالرزاقعبدوأخرجه: )مقرونين(.والثور@معمرطريقمن(93

وشعبق@ليل،و)سراهيم،او)برلأحوص،ابووألثوري،ا)سفياننيتهم:ثما

به.كعب،لنناجيةعنإسحاقأبيعنومعمر(ويزيد،وشريك،

فقدمسلمبرإسماعيلالرواةهؤلاءوحالف

3البيهقيأخرجه: 0 5 / قال:صالح،بنمقاتللنصالحطريقمن1

آبيعنمسلم،لنإسماعيلعنالزبرقان،بنمحمدحدئناقال:أبي،حدثنا
فذكره.عليئعنالحارث،عنإسحات

سفيانفيهمالرواة-منثمانيةإسماعيلفيهخالفمنكرإسنادوهذا

هذا"عقبه:البيهقىقالكعب،بنناجيةعنإسحاق،ابيعنرووهوشعبة-

بنوصالحتقدم،كماعليئعنناجبة،عنإسحاق،أبيعنوالمثهورغلط،

قولهامنعليعننلثفيورويالمناكير؟يرويصالحبنمقاتل

السالفة.الروايةعلىإسحاقأبوتوبعوقد

طريقمنالطبعتينكلتا(5490)الأوسط!9فيالطبرانناخرحه:فقد

فراتجديحدثناقال:أبي،حدثنيقال:القزاز،فراتب@الحسنبنزياد

كل@621الأشراسهالتحفةوانطر:العلمية،ط.فيعليهأقف"لإسنادمذا(1)

(87!1

الرزا@ه.دمصعدمطوعمنسقط(2)
/4الحلليرالدارقطيقالمكدا.الإشادبسيا@يخفردلمصالحأأنإلاالمول.@3@

1 4 5
أليصروياهكربال@حمرةوأبرواقد،لنالحسينرخالفهم@:(475)س

الحونحا.ذكرلحيروهماعليصالحارت،عنحاتب@



=
@للفعائدالعلل@لجامعفي

أنأحبمابدعواتلي@افدعاعنده:وجاءبهكعبصبنناجيةعنالقزاز،

وكذا@.كذابهالي

ابنهإلاالقزازفراتعنالحديثهدابرولم"عقبه:الطبرانيقال

زياثلأ.ابةإلاالحسنعنولاالحسن،

نقلهفيماحاتمأبوقالفقد@يه،متكلمفزيادضعيف.إسنادوهذاقلت:

3/4والنعدي@االحرحفيإابنهعنه 7 وقالالحديثا،@منكر@:(2392)8

بمعباسلا@ك@913:التهذيب!تهذيب"فيحجرابننقلهفيماالدارقطني

2"الثقاتدافيحبانابنوذكره"،ثقتانوجدهوأبوهبه،يحتجولا 4 8 /8

بهذهتفزدهفيولعليخطئصدوق9:(2067)التقريبه"فيحجرابنوقال
هذا.حدينهردفيقوبةقرينةالرواية

7/1@الأشراتا@اتحفةوانظر. 2 2/2الرايقهنصبو"1(،0287)6 8،1

6للا4س/4المسندأأطراتو"2،@م/5المنيراالبدرو إتحاتو0(،4
11/63المهرة! 3/01"الغليلإرواءوإ1(،4776)5 7(177).

ذهبفممنالحديث،هذاوتضعيفتقويةفيالعلمأهلاختلفوقد
رالمثهوالحديثهذاومدارعدفي:اب@كلاممنتقدمماتقويته،إلى

فيحجرابنوقال"،عليئعنناجيقععنالسبيعيئ،إسحاقأبيعلى
2/2الحبير"التلخيصلا 6 مهور،ئابتحديثإئهالرافعي:قال)457(:ا9

كلامومداره"البيهقي:تضحيفنقلهعقبأيضاوقال"،أماليهيرنلكقال
تاريخ"فيالذهبيوقالضحفم@،وجهيتبينولاضعيفأنهعلىالبيهقي
2ةالسيرة()جزء@االإسلام الألبانيوقال@متصلحسنحديثداهذا:35

3/1الإرواط@افي 7 0(717):"

المنيرأالبدر9فيالملقنابنوقال"،صحيح
5/2 3 جيدماا.أسايدوهذه"الحديت:هذاطرقبعضذكرهعفب8

أحاديثوعامةالحديط،هذافضعفواالعلمأهلمنجماعةوخالفهم
الباب.

سعرو@1/316.عوادلارالدكتورطعهديوهو(1)



التمردالإسنادعللأنياعمنري@شاوعلل

ط.(2135)والعلمبةط.(463)لأالمعرفة!فيالبيهقيأخرج:فقد

حنبل،بناحمدقالقال:البحارفيإسماعيلبنمحمدطريقمنالوعي

3فيالبيهقبونقلشيء"،البابهذافييصحلا"وعليئ: 0 4 / عليئص1
حديت،البابفييثبتلايعني.حديث@افيهلثلا9قال:أتهالمدينيابن

أبايواريأنأمرهلمجتالنبيئأن@ه:عليئحديث"قال:أتهايضاعنهونقل

أبورواهاليء،بعضإسناثهوفيالكوفة،أهلعندإلانجدهلمطالب،
وقال:لماإسحاقأبيغيرناجيةعنروىأحدأنعلمولاناجيفعنإسحاق،

يريدبنحرحديثفذكرهكذا"عليئعنضعيفآخروجهمنرويو@دإ

2المنير"البدر"فيالملقنابنوقالتقدم،وقد 3 9 كلاموحاصل":5/

ضقفهضعيف،وهو@@:5/87"المجموع9فيالنووفيوقالثا،تضعيفهالبيهقيئ

البيهقى،

المتقدبنم@جليلي@إمامينلاتفاقالتضعيف.هوالراجحأنإلاقلت:

هذافيوالخبرةالحعر@ةمنبلغوامايسلغلمخالفهممنإنثمنلك،على

آنيمكنحتىلاجيةترجمةمنفلابدآخرىجهةومنجهة،منهداالعلم

(40)الرجال!أحوالفيإالجوزجانيعنهقالفقدبه.ينفردماعلىنحكم

3/0"المجروحين@افيحبانابنوقال"،لمذموم

إلاصالحأ،شبخاكان7ا5

فلاعلي،عنالثقاتأقرانهحديثحديتهلثهلاتخليطا،حديئهفيأن

أرجومحتجبهاحتجنف@الثقاتوافقوفيماانفرد،إذابهالاحتجاجبعجبني
3التهذيبهتهذيبفيإححرابنو@له،ف@فعلهفيجرحلمآف 5 8 / 1 0

إسحاق،أليغيرعنهروىاحدأأعلملا"فيه:قالاثهالمدين@بنعليئعن

8/5@اوالتعديعالجرح@افيحاتمأبيابنونقلمجهو@الا،وهو 5 4(2223)

غا.@ل@قال:أتهأبيهعن
فيالذهبئقالتعديع،ولاجرحمنهابفهملاالعبارةوهذهقلت:

2/38@االاعتداللميزان جرح،عبارةهولي@ثيخ،فقوله:0ا(7714)5

عبارةهيماأيصأولكنهافلك،@يهقالممنأحدأكتابنافيأذكرلمولهدا

حديثصيكتبقوله:فلثومنبححة،ليسأتهلكيلوحوبالاستقراءتوثيق،



=

@لديالف@@لعللفي@لجامع

:(2الك@@والإيهامالوهمدابيانفيالقطانابنوقاللحجقاا.هوليىأي

مقل،أتهإلاحالهمنث@ءبتعريففليسداشيخ!:(1)يخهحاتمأبيقولفأما9
عها.أخذتروايةلهوقعتلائماالعلم،أهلمنليس

الجرحفياحاتمأبيابننقلفقدبعضهم.فيهالقولخنوقد
8/5والتعديع، 5 وذكرهصالحإ،9قال:أنهمعينبنيحيىعن(2223)4

ثقةتابعي@اكوفبوقال:(1830)الثقاش@دافيالعجلي

أبيغيرعنهروىأحدأاعلم@الاالمديني:ب@عليئقولالذهبيئوتعقب
ابنوذكرهإسحاقأ،أبيبنيون@وولدهبلى"فقال:"مجهولوهوإسحاق،
التهذيباشهذيطفيايضاوقال"،ثقة"وقال:(7065)التقريب،"فيحجر

3 5 7 / 1 خفاف:بنناجيةوبينكعببنناجيةبينتفريقهعلىمتدلا0
هوالتيممحديثعمارعنالراويأنالأئمةهؤلاءأقوالمنفبخلص"

أبووعهمسعود،ابنعنروىالذيوهوالعنزي،خفافأبوخقافبنناجة
الأسدئكعببنناجيةوأماوغيرهما،إسحاقأبيبنيوصوابنهإسحاق

أعلملاأيضأ:المدينيابنقالفقدطالب،أبيبنعليعنالراويفهو
مجهول!.وهوإسحاق،أبيغيرعهروىأحدا

ن@يووأنالمديني،بنعليئعلىالذهبيئتعقببطلانالآنظهرقلت:
أنإلاكعب.بنناجيةولي@خفافبنناجيةعنروىإسحاقأبيابن

أنهحينفيناجيةتجهيلفيالمدينيبنعليأقزغتلهالحافظأنالعجيب

تقدم.كماداالتقريب"فيوثقه
الحديث.يعلوبهتفرء،قولبغدهذا،ناجيةحالفعلىقلت:
ناجية.طريقغيرمنالحديثهذارويولد
1/3البيهقىأخرجه:فقد 0 5

الفروفي،محمدبنإسحاقطريقمن
عنحسين،بنعليعنالزهري،عناللهبي،عليئأبيبنعليئحدنناقال:

النلكلامحنتد)ئمامناثتسلصل@لحنالذىالرابفيلي@مناحاتمبيقرل((1)
الماندةتكملخىكاملأالقطاد



دالتفرالإسنادعللعأنيمنا@سنافىةمحلل

-

علىطال@أبيبنعليدخلقال:زيد،بنأسامةعنعئمانطبنعمرو
ثخدثنولافاضسلهنافمثفقال:طال@أبيبموتفأخبرهالله-جمترسول

فاغتسلهب@@"ةفقالأتيئهثتموواريتةفغسلتة"تأتبنيحتى

عليأبيسوعليئالإسناد،@هذالهأصللامسكر،داوهذاعقبه.قال
وأبوالبحارئوجرحهمعين،بنويحيىحنبلبنأحمدجرحهضعيفاللهبي

ضعيف،و)يساثههكذا،اخروجهمنعليئعنويروىالثسالي،الرحمنعبد

بالقويوليىقوله،منعليئعىلروي
(1)

".

محمدب@إسحاقطريقمعلقأصالحديتساققدتعالى-اللهرحمهالبيهقي-

محمدسبسحاقإلىمه@سادال!ساقنمعلي-أليبنعليحدنناقالالمروي،

قالبذبةضاسآيشابه-لهداوموالحديت،لالب@ذكرنمالهروي،

محاعيديرويحلص@علمأتحققي.45)عقبيردمخصرالمحتصرإ

دمخصرلكنا@تحفيقيوعدمفلر@إ،هدا@سنادنل@الصفة،هذهعلىإلاالحر

الأحاديثصعصفيحريمةالنوجلت@كل@حهالنيصالصحيحالمسندمنالمحتصر

أتهأوالحدت،صعصبل@إنسارهمهوهداالإلاد،لسو@نمالسدعلىالصنمذم

الأعل@3الأميدا@اقزمقدخريمةاسوجتوقدنرطه،علىيى

ومول@33)حس@،ومو(429)صحيح،ومو(021)التالية:الأحاديثانظر

ومرممأ44)ضجف،وموكأ43)ضجفوهو(442)ضي@،ومو)الهكهعحيح،

وهر(46لاعلتصبلحوأشارععب@وهوى6لدصعيف،وموممأ45)ضحيص،

ومر(560)وعلته،بلحوأنرصعيصوهولأ70)علصبل@وأنمارضعي@

لمأل@3صحيح،وهوول37)صحيح،وهو(83للاصحيح،ومو(835)ضعيف،

صجص،ومر(1213)ضيص،وهر(1212)ضعي@،رمول@311(صحيف،وهر

1لا ومو(1342)صحيص،ومر(1254)صعي@،ومو(1215)صجص،وهر(21

صعي@،وهو(9731)ضعيف،رهو(9721)صحي@،ومو(6921)صحيح،

ومر(2462)حى،وهو(2328)صعي@،ومو(2317)ضيص،وهر(0702)

صعي@،رهر(2691)المصنص،صغمهماشانتادلمطان@يه(2كلأ2)صحيح،

وموث@2(.)صعيف،وهو(2833)ضعب@،رمو(2773)ضعيف،ومو(6972)

وهو-،(2908)صمحبح،وهو(2للاولصحيف،وهو(2ط1)صعيف،

ضعيصومو(3068)

ابن@وقاعدةححر.ابنالحافطقالالحلم،أهلعهلقلهمدا-خزب@ة-ابنومنهج

يعلقطأدلحدألسدهرلرالصحة،لحيشرطهعلىيكونلاالحرعلق@ذاخزيسة

6/4ديوقال1(،509)3ملأ/2المهرقهإتحا@" اصط@ح=دمنالثلا(لا77



-

يللف@ائد@لجامعفى@لعلل

المنفدمةالرواياتفيجاهأتهالحديثهذانكارةعلىبدلوماقلت:

@ذب"له:قالأنهالروايةهذهفيجاءحينفينو@ها"لا@نبله:قالأنه
ناغسله

إله.لاشارةاسبقتالذيالموقوفالطريقاما
3البيهقىأخرجه:فقد 0 5 / عليئعنالحارثعنالشعبيئ،طريقمن1

فليغتسل.مبنأغسلمققال:أنه
@هاإعا@عنيغنيبماترجمتهتقدمتوقدالحارث،إسنادهفيوهذا

أعلم.واقههنا.
شاهد.وللحديط

1/3البيهقيأخرجه: ل@26(لأالمتناهيةالعللدافيالحوزيوابن0،4

حذبف@،عنأببه،عنإلسحاق،أبيعنمعمر،عنزريع،بنيزيدطربقمن
فلبفنسلبنأغل@المنبئ:اللهرسولقالقال:

4/4@االعلل@افيالدارقطنيقال أبيعنهذايثبتولا":(47يلااس6
صإسحاق،أبيعنتابعهحا:ومنوشعجةالنوريفولوالمحفوطإسحاق،

خرالفقيه:إسحاقبنبكرأبو@اقالالبيهقي:وقاللما،عليعنكحب،بننا@

:@العلل9فيالجوزيابنوقال"،ساقط...حذبفةعنأبيه،عنإسحاق،أبي

فيبمعروفلي@وأبوهبأخرة،تغيرإسحاقأبافإنحذيفة،حدب@اوأما
4/1العلل!"فيفقالالحديط،لهذااخرطريقأالدارقطنيوذكرلاالنقل 4 5

-1 4 زياد:بنالواحدعبدفقالعه،اختلفوقدالأعمشورواه":(475)6
نمير:ابنوقالعلي.عنهانئ،بنهانئعنإسحاق،أليعنالأعمش،عن

وفدبوصلها،3ولعلقهاأساليدهابقطعوالمعللة،الضحيمةالأحا@بثليخزيمةالنت
الدعلىالحديثتقديم@يضآ.حجر(النالحالظقالوقدمرظ،عرلمحلكبيت

يذكرالفه@لحد3بميفيبتدئمقالفهمىالندليكادبفاخريمةلاسيمع
حلفييكودلاالوجهفلكعيرعلىرواهمنلأنخزيمةابرصزحوقدالسسد،

1"الراويتلويبانطر:إسما 1 9 /2.

3الئاهيمهالعلل"(1) 77 / .(063)عقص1



التمردالإسنادعللأنياعمنري@صناو:ملل

@ا.عليعنمسمى،عررجلعنإسحاق،أبيعنالأعمث@،عن

-

لممصحفةو@خرىتالفةقابعاتوجودمعبالتفردومما@مل@
أخبرناقال:يحيى،بنهمامروىما@لفردية:من@لحديثصمةترفع

عنالخدري،سعيدأبيعنيسار،بنعطاءعنأسلم،بنزيد

شبئاعنيكنبفمنالقر@ن،كيرشيئاعنطنكتبوا@الاقال:التبيئ-شرو،

حلغواحرج،ولاإسراثيلبنيعن@احلغواوقال:فليمحد(،القرتن،غير

قال:أحسبههمام:قال"علتيكذب@رمن@قال:@ا،علتيتكذبواولاعني

@لنلى@امنمقعدهفليتبرأ@متعمدا@

ديلثسائيوا3/5،6أحمدأخرجه.
لعلميةاط.(8008)لكبرىلماا1

"المدخل"فيوالبجهقيئ)ك@(،لىاقرآن،،فضائلوفياالرسالط(7954)و

2الحلمإ:تقييد"فيوالخطيب)427(، عفاد.طريقمن9

8/2مسلموأخرجه: 2 تحفة"فيكماعوانةوأبو)27(،(3004)9

3/03"الأشرات 3/3والنهايتدالبدايةو"4(،671)9 ال@،عالمط.1

)427(،"المدخلدافيوالبيهقي)ممه(،@اعليئكذبمن@احديثديوالطبراني

3العلمإ:تقييد"فيوالخطب 0

هدب@طريقمن
(2)

حالد.بن

لكبرى@اا@فيئيئلثساوا)054(،رمنلداوا3/2،1حمدأوأخرجه:

47)والعلميةمأ@.للا.. )33(،لهدا،القرآنلأفضاثلوفيالرسالةط.(95

هارون.بنيزيدطريقمن(10)ولا("المصاحف"فيداودأبيوابن

3@ا:العلمتقييد"فيوالخطيب3/1،2أحمدوأخرجه: طريقمن1

علية.ابنإسماعيل

أحمد.ررابةلمط(1)

مي(2)
"

7لاالتهي@قرب"فيححراسفالمتاسه1مسلما.صحيح الئدسف(26

خالدألوالقشي،ودالأ@خالدساسمحدفبح@االدالوسكودأولهلضم

مه.بتل@السانيتثردعالدنقةأوله:وقحبالميلمذاب،له.قالوالبصري،



-

يالفع@ئد@لعللدي@لجامع

3:"العلمالتقييدفيوالخطيب3/3،9احمدوأخرجه: 3-3و.0 1

الحداد.عيدةأبيطريقمن

علئ!كدبمنسديثفيوالطبرانيلث@21(،يعلىأبووأخرجه:
1والحاكملله(، 2 6 /1-1 3-29العلما:تقييد9فيوالخطيب2،7 0

من

الطبالسي.الوليدأبيطريق
@يوالخطيب)46(،حبانابنوأخرجه:

3العلما:تقييد" 0

طريقمن
يحى.كئيربن

3العلم!:تقييد"فيالخطيبوأخرجه: بنوعمروالوليدأبيطريقمن1

)مفرونين(.الكلابيعاصم

63"وفضلهالعلمبيانجامع@فيالرعبدابنوأخرجه: / طريقمن1
إسماعيل.بنموسى

لوليد،اوأبوعبيدة،وأبواسماعيل،دويزيد،وهدب@،)عفان،تسعتهم:
الإسناد.بهذايحيى،بنهمامعنوموسى(وعمرو،وكثير،

ومخنصرة.مطولةالروايات

3/1أحمدعندحرببنئعيبوخالفهم بهذاهمامعنفرواه2
فهنانليمحمهشيناعنيكنبفمنشئاعنطتكتبوالا@قال:أتهإلاالإسنا@

بنشعيبمنمخلاختصارولحلهغيره،ولاقرانلاكتابةكلعننهي

حرب

فيماثاودأبوقالبالوقف،أعلأئهإلاالصحةظاهرهحديثهذالتول:
3/3الأشرافطتحفة9فيالمزينقله 9 فيهأخطأمنكر،هو":(1674)0

سحبد".أبيقولمنهوهمام،

هذابروايةهمامتفزد".32-31الحلم!:تقييد9فيالخطيبقال

ختصرةضبروايةأنلألي@فعلتهإنماشحيبروايهعنماالكمأفردتوحينسا(1)
بعدثمممام،عنالحسعلروايةالاختصارنا@فيمخالفومرمخلأ،اختصارأ

الموفق.واللهسام،روايةأصلليالنيالخطأعلىالكححكادفلد



دالتفراجسنادعللأنواعمنر@السناو:محلل

-

أيضأالثوريسفيانعنرويوقدمرفوعأ،هكذااسلمبنزيدعنالحدبث
قولهمنسحيدأبيعنالحديثهذاروايةالمحفوظإنةويقالزيد.عن

(1)

.@...@النبيئإلىمرفوعكير

1/2"الفتحدلمفيحجرابنالحافظوقال 7 منومنهم":(113)عقب5

البخارئقالهسعيد،أبيعلىوقفهالصوابوقال:سعيد،أبيحديثأعل
وغيره

الحديثلروايةينفردلمهمامأإنإذنظرثفيهالحديثإعلال

أيضا.مرفوعأغيرهرواهبلمرفوعأ،

6/2لاالكامل"فيعديابنأخرج:فقد تقييد9فيوالخطيب1،2

3العلمإ: حدثناقال:طاهر،بنالنضرحدثناقال:الحسين،بنمحمدعن2

مرفوعا.بهأسلم،بنزيدعنالثور@،سفيانعنالصري،النعمانبنعمرو

"الكامل@فيعديابنعنهقالطاهر،بنالنضرفيهتالفإسنادهذا

يحملولايرهم،لمعمنويحدثالحديث،يسر@جدأ،ضعيف:2ملأ/8
8/2فيوقاليراهمإ،أنسنه 7 "،بينحديثهعلىوالضعف":(9070)0

3نه،@ممعت:259/4@الميزان"فيالذهينقلهفيماعاصمأبيابنوقال

فيكماحاتمأبوعنهقالفقدالنعمان،بنعمروأما"كذب..علىنهوقفت
6/3لابنهوالتعديل!الجرح" 4 وذكرهصدوق!،بأس،بهلي@".(1464)2

8/4الثقات!"فيحبانابن 8 /6"الكامل"فيعنهقالعد@ابنأنإلا2

2 دلامنكرة،أحا@يثالضعفاءمنجماعةعنروىالنعمانبنوعمرو":12

مقدمةفيوقال"،3عنههويرويالذيالضعيفمنأومنهالبلاءأدري

الحدين@.نيبالقويلي@"الترجمة:

فقال:(5123)دالتقريبافيحجرابنالحافظفيهالكلاملخصوقد

صالحداء،حالدصالرمري،طريقمن(3كلأي@ثلردأبوأخرحهاالموقوفةالرواية(1)

الت@نهدعرلكتبكناماقال.الحدوي،مجدأبيعنالاحي،المتوكلأبي

الحلبتترفياللهضاءبنوسياتيوالفر@ن.



-

@الفالائد@لعللفي@لجامع

هذا،وصفهفيالحافظتعقباقدالتحريرصاحبيأنإلا"،أوهاملهصدوق،"

قالا:فيه،عدفيابنقولنقلاأنوبعدالحديثى،حسنصدوقبلةإفقالا

سبببينعديابنلكنعدي،ابنقولمناستفاثهكأتهأوهاملهفقوله:"

كلامهما.انتهى"عنهمروىينالذالضحفاءمنوأتهاالأوهامهذه

كماالفعفاعطمنأومنهالوهمكونفيشاكاكانعديابنقلت:

كماعنهم،روىالدينالضعفاءمنالوهمبكوفىيجزمولمعنصالنقلتقدم

التحرير.صاحبازعم

فيعديابنأخرجه:إذسفيان،عنآحرطريقمنالحديثرويوقد
3/5الكامل،@ 0 ع@الثوري،سفيانعنأسباط،بنيوسفطريقمن2

مرفوعا،سحيدأبيعنعطاء،عنأسلم،بنزيدعنمصعب،بنخارحة

يكونفبذلكمصعب.بنخارجةيزيل!-سفيانبينأسباط-بنيوس@فأقحم
وفالط،ثيلبس"محين:بنيحمىعهقالحارجة،لضع@صحيفأةالإسناد

@الاحنبل:بنأحمدوقالعأ،ثيلي@"مرة:وقالبتققه،لي@"نمير.ابن

حانم:أبووقاللما،ووكيعالمباركابنتركه"البخارئ:وقاللأ،حدبثهيكتب
الشاثيئ:وقال"،بهيحتجولاحديثهيكتببالقوي،لي@الحديط،@المضطرب
جاءكماأخرى:وقالبثققا،لي@"مرة:وقال"،الحديثوك

1لاك@17االتهذيبا@اتهذيطفي 68).

التاريخ9فيالبخارفيوقالمعين،ابنونقهقدهذاأسباطبنويوسف
2الكبير@8/ 6 3رو1 يقلببعدفكانكتبه،يوس@دفنصدقة:قال":(41

/9لابنهلماوالتعديحالجرحدافيحاتمأبووقالدا،ينبغيكمابهيجيءفلاعليه
رجلوهوكثيرأ،يغلطوهوكت@عابدا@ف@رجلاكان":(910)2لمأ

ويوسف"ما:8/9"الكامل9فيعديابنوقال"،بحديثهيحتجلاصالح،
حفظهعلىيعملكانكتبهعدملماانهإلاالصدتأهلمنعنديهوهذا

/7"الئقات9فيحبانابنوقال"،الكذبيتعمدولاعليصويثتبهفيغلط
أخطأدا.ربماالحديث،دامستقيمة638

فييقدحلمالعلمأهلمنأحدافإنوغلطهيوسفحالوعلىقلت:



دالتفرالإسنادعللأنواعمنرلالسناوةمحلل

أنحينفيفأخطأ.حفظهمنحدثاثهفيه:الكلامملخصداثماعدالنه،

منقبولاأكئريوسفإسنادفيكونعدالته،فيفدحمنفيهالسابقالإسناد

أعلم.واللهبخارجة،ضعيفأالحديثويكونسابقمي
أخرى.منابعةهمامنوبعوفد
63"وفضلهالعلمبيانجامع"فيالبرعبدالنأخرج:إذ / طريقمن1

عنيسار،بنعطاءصأسلم،بنريدحدثناقال:سعدءابنوهوهام-

سى@لقر@ن،نجاعنييمتبوالا"قال:بم@اللهرسولأنالخدري:سعيدأبي

فبمخماا.سوى@لقر@ننجاعنيكتبفمن

/9"والتعدي@الجرحفيإحاتمأبيابننقلإذفيصمتكلمسعدبنموه@

أخرى:وقالضعف،،فيهسعدبنلاهامقال:أثهمعينبنيحىعن(241)78
سحدلنهاميكنلم9ةقالأتهأحمدوعنالحديط!،بمتروكلي@صالح،هو"

حاتم-أبيأبيه-عنونقلالحديشا،بمحكملي@"أيضا:أح@دوقالبالحافظ!،
محلهالافيخقال:أئهزرعةأبيعنونقلباا،يحتجولاحديثمييكتب"قال:أته

ونقلضعيف!،)116(:إ"والمتروكونالضعفاء@افيال@سائئوقالالصدق،،

4/2"لاعتدالاميزان"فيعنهالذهيئ 9 9يا9 بالقويلب@"مرة:فالاله(22

بنزيدفيالاسأثبتهو"الذهبى:نقلهفيماقالأبا@اودأنإلا

وقالالثواهد،،فيمسلملهأحرج"فال:أتهالحاكمعنونقل"،أسلم

2/3"الثقات"فيالعحلى 2 9(01 حسنوهوالحديث،جائز":(90

ليعديابنوقالالحديت@،
8/4@االكاملدا حديثطا،يكتبضعفه@اومع:11

@@:(5964)@@الكاثف9الذهبى@يوقال
فيهالمحولولمحخصالحديث!،حسن

7لاالتقريبه"فيفقالحجرابن .@أوهاملهصدوقط9:(29

فيفالاظرأسلم،بنزيدصبروايةانجبرمثامفيقيلالذيوالكلام

أسلم،ب@زيدعنالروايةفيمقدمسعدبنهثامأنسيجدثاودأبيكلام
منهاصخمسةمواصعثمانية@يصحيحهفيلهخزجقدمسلمأوجدتوقد

صبروايتهتلاستهئامأوهاممننخشاهكنامادف@لذلثأسلم،بنزيد

الأول.للطريقعاضدآويكونقوةالطريقهذايزدادوبذلثزيد،



-

@للف@ائدفى@لعللالحامع

رجعناإذهمام!عنتصحفقدهئامأأنلناتي@والعناء،الجهدهذاوبعد

فوجدناط@ا/لأرناؤوطاشعيبالثيحبعنايةوهيللكتاب،آخرىطبعةإلى

السابفةالطبعاتفيوقعماإلىيثيروالمولكنهمهمام،الصواب:علىالاسم

والباحئيننفسيأنصحوأناهمام،تفردإلىبذلصالحديثفعادتحريف،من

انمادالمصحفة.أوالصورية،المتابعاتهدهعلىالاعتمادقبلوالتأنيبالتأني

أعلم.واللهبابه،عيرمنالعلمهذأولجمنعلىالأمورهذهتدخل
مختلف.بحبىعييةبنسمانأيضاهماماوتايع

معمر.أبيعن(451)الدارمىآخرحه:فقد

وكيع.بنسميانعن(2665)الترمذئةوأخرجه
بنزيدعنعيية،بنسفيانعنوكيع(بنوسفيانمعمر،)أبوكلاهما:

استافناقال:@ه،الخدريسحيدأبيعنيسار،بنعطاءعنأسلم،

لنا.يأذنفلمالكتابةفي@التبي

الهذلغ،الحسنبنمعمربنإبراهيمبنإسماعيلهوهذامعمروأبو
فأدخلبوزاقهابتليأتهإلاصدوقأكانوكبع،بنوسفيانمأمونئقةوهو
إسنادفيأنغيرحديثهفسقطيقحل،فلمفنصححديثه،منليسماعليه

علىيدلوالذيزيد،منالحديثهذايسمعلمأتهأوانقطع،شجهةسميان
فيعنعنتهفتكون"،أسلمبنزيدداحدثالدارمي:روايةفيحاءئهافلك
الدارمي.روايةبينتهامجملةالنرمذيرواية

عندلوينروايةزيدمنيسمعهلمسفيانأنعلىيدلالذيولكن

المروزقيحرببنالحسنبنوالحسين3،3-32العلم!:تقييد"فيالخطيب
عنعيينقطبنسفيانعنكلاهما:33:"العلمتقييدفيإأيضأالحطيبعند

سعيدأبيعنيسار،بنعطاءعنأبيه،عنأسلم،بنزيدبنالرحالنعبد

به.ز@نثالخدرفي

بذضعيف،وهوزيد(بنالرحمن)عبدزيادة.فيهالثانيالإسنادوهذا

.(24يلاهالتترب1(2).(415)لنقرسه@ا(1)



دالتفرابسنادعللأنواعمنلال@سناو:محلل

حنبل:بنأحمدوقال@،ضعي@ليء،حديئهلي@معين:بنيحىعنهقال

وفيصالحأ،نفسهفيكاناسديث،بقويلمج@حاتم:إأبووقال@،ضعي@
زرعة:أبووقالجدأ@،المديني-ابنيعني:علي-ضعفهواعيا،الحديث

5/2"والتعديحالجرح@فيكماالحديث!.ضعيف" 8 9(1107).

فاتهبحدفهذاعيينة،بنسفيانعنالروايتينافيترجيحنردلمذاف@

النانيةالروايةترجيحإلىأميلكنتاندسفيان،طريقفيقادخاضطراب

فيصدوقوهوالحسن،بنوالحسينئقةوهولوينرواهإذعنه،
واحدةمتابعةولهمعمر،أبوإبراهيمبنإسصاعيلرواهاالأولىالروايةأنحين

وجهعلىالحديتروايةعلىاثنينفاتفاقوكغ،بنسفيانطريقمئتصحلا

أعلم،واللهيصح،لاعيينةابنطريقفإنلذاالواحد،روايةمنأولىمعين
لهمام.كمتابعينفعولا

مختلفتأويلفيإقتيبةابنقالهمام،تفزدإلىالانولنرجع

بنعطاءعنأسلم،بنريدعنهمام،عنرويتمقالوا:2:9ى:"الحديث

شيئاعيتكتبرا@الاجمور:اللهرسولقالقال:الخدريسعيدأبيعنيسار،

عنجريج،ابنعنرويتمنمفليمحمه.شبئاعنطكتبفمنسوو@لقرتن،

نعمإ"قال:العلم؟أقئدالله،رسولباقلت:قال:عمرو،ابنعنعطاء،
(3)

بنمحمدعنسلمق@بنحمادعنصرويتمكتابتمه."قال:تقييدة؟وماقيل:

الله!رسولياقلت:قال:جد@عنأ@ه،عنشعب،بنعمروعنإسحاق،

قال:والغضب؟الرضافيقلت:نعمأ."قال:منك؟أسمعماكلأكتب

تنا@روهذالوا:@@إلا@لحقكلهفلكفيولأدلافانينعثم،9

.(1315)تتريبها1(2).(5925)لتتريبمالا(1)

ا@العلم!.@تقييد@يالحطبةأخرحه(3)

2أححدأخرجه:للأ 0 7 / 2/2و2 ليوالطحاوي1،5
4/3الاثار"محانيشرح" 1 ر@ي9

1/0والحاكم)0996(،العلمية.@ 7الحلماتقييدلحي،والخ@5،1 7وه4

1/77الجامعا"فيالبرعبدوابن7،6و عنصب،بنعمروعرطرقص1

حدهعنابيه،



-

ئد@للف@ا@لعللمعفيالحا

أن:(1)أحدهمامعيينهذافيإنةنقولوسحنمحمد:أبوقالواختلاف.

ثمقوله،يكتبأنعنالأمرآولفينهىكأتهبالسنة،السنةنسوخمنيكون
والمعنىوتقيد.تكتبأنالحفظ-وتفوتتكئرالسننأنعلملمابعد-رأى

المتقد@حللكتبقارئأكانلأنهعمرو،بناللهعبدبهذاخصيكونأنالاخر:

إلامنهميكتبلاأميين،الصحابةمنغيرهوكانوالعربية،بالسريانيةويكتب
عليهمخثيفلماالتهجي.يصبولميتقن،لمكتب@)ذاوالائنافى،الواحد
لها.أذنذلك،عمروبناللهعبدعلىأمنولمانهاهم،ييهبرنفيماالغلط

2الحديث@:علمأنلادامعرفةفيالصرابنوقال 2لما-92

كتابةكرهمنفمنهمالحديث،كتابةفيه@الأولالصدراختلف"بتحقيقي:
حدبأصحيحومنفلك...أجازمنومنهمبحفظه،وأمرواوالعلمالحديث

منالتماسهفياليمنيشاهأبيحديط:فلدجوازعلىالدالجموراللهرسول

يث@:وقولهمكة،فتحعامخطبتهمنسمحهثيثالهي@آناللهرسول
الشيان،عليهلمنعنهالكتابةفيأفن@ولعلهشاطلأياكتبوا"

نهىأوالكتاب،علىالاتكالمخافةبحفظه،وثقمنعهالكابةعنونهى
العظيم،القرانبصحففلكاختلاطعليهمخافحينعنهذلككتابةعن
فيلدرسالكتبفيتدوبنهولولافلك..منأمنحينكتابتهفيفنو(

أعلمواللهلاخرة،الأعصرا
1/4التبصرظشرح"فيالعراقيالحافظوقال 6 درقدبتحقيقى:4

أحاديثوبينبينهرالجمعالخدري،سعيدأبيحديثعنالجوابفياختلف
الأمرأولفىالنهيوكانبها،منسوخالنهيإنفقيل:الكابة،فيالاذن
بانبينهما،بعضهموجمعفيه،اذنذلثأمنفلمابالقران،اختلاطهلخوف

2/1أحمدوأحرحه- 6 1و2 والحاكم)6463(،وأبر@اودلمعا(،اوالدارمي9،2
1 0 5 /1-1 الحلم!تقييد@فيوالحطي@0،6

"

ا/الجامع!فيإالبرعدوابن"8،
7 عمرو.بناللهعدعنمامك،بنيوسفصالثصعدبنالولدعنطرقمى1

خطأ.إحداها،@المطوعفي(1)

3/1البخاريأض-(2) 6 4/1وملم)4342(،4 1 (448)و(447)(1355)0



التفرداجسنادعللأنو@حمنرلالصناومحلل
=

فيوالإفنكتب،إفاخطهعلىاتكالهوخيفبحفظهوئقمنحقفيالنهي
كابةعلىالنهيبعضهموحملالمذكور،شاهكأبيبحفظه،يوئقلامنحق

فربماالآيةتأويليسمعونكانوالأئهمواحدة.صحيفةفيالقرانمعالحديث

."أعلموال@هالاشتبا@لخوتذلثعنفنهوامعهكتبوه

النهيإن":(113)عقب275/1@الباريفتح"فيحجرابنوقال
أنأو:نلك،غيرفيوالإننبغيره،التباسهخثيةالقرآنلزولبوقتخاص

شيوالإذنواحد،شيءفيالقرانمعالقرانغيربكتابةخاصالنهي
هووالالتباس،منالأمنعندلهناسخوالإذنمتقدمالنهيأو:تفريقهما،

معأقربها
علىالاتكالمنهخشيبمنخاصالهيإنوقيلينافيها.لاأته

ذلشه.مهأمنممنوالإفنالحفظ،@ونالكتابة

الكتالة.تمنعاليالأحاديثمنوكذلك

3لهأبو@اودأخرجه:ما ابنحدئناقال:يون@،بنأحمدعن(64

الخدري،معيدأبيعنالناجي،المتوكلأبيعنالحذاء،خالدعنشهاب

والقران.التشهدغيرنكتبكناماقال:فولهمن

3/3"الأشرات)تحفةانظر: 9 5/3المهرظإتحاتو")7614(،0 2 4

53وه/(4825) وووه(،3)2
6/2المسندأأطراف9 8 المسندو"لمأ،335)5

6/4الجاحأ 4 5(4603).

@خرى،بعلة@لحديث@محلمعبالتفرد،لما@ملتخرمئال@

بنمحمدروىعليها:ألقى@لتفرد@لضوءوقدالرئيسة،@لعلةهي@ارت

عنعروة،لنهثامحدثناقال:كناسة-ابنالأعلى-عبدبناللهعبد

ا@اغيرومح@ز:اللهرسولقالقال:الزبير،عنأبيه،عنعروة،بنعثمان

اباليهو@اتشبهواولا@لشيب،

338@االطبقات@فيسعدابنأخرجه: 1/1وأحمد1،/ والساثي6،5

أحم@روالهلمط(1)



-

يللفال@ندالعللفي@لجامع

8/1 37-1 ط.(9292)والعلميةط.(5493)لهالكبرى"،"وفي38

/2الحليقهفيإنعيموأبو)54(،والاش@لحلأ(،)ايعلىوأبوالرسالة،
5/4بغداد"تاريخ@فيوالخطيبما. 0 4الغر@3/ط.وفي4 0،0

1لأ@مشقتاريخ"فيعساكروابن 9 / 1 نهذيب9فيوالمزي4/03،2و.71
6/3"الكمال 7 5لى4 12)حوادثلإسلام،اتاريخ@فيلذهبيوا4(،9

2 10):3 5 بهكناسةابنمحمدطريقمن6

فهوكناسةابنمحمدأجلمنةحسنأثهظاهرهالاسنادهذا
الدارفطنيفالبرواينه،كناسةابنتفزدفقدبعلتين،معلولأتهإلاصدوق

2عللهفي 3 5 / /2الحليقا"فينعيمأبووقالعليهإ،يتابعدلم.(531)س4
1 كناسةابنعنبهوحذثكناسة،ابنبهتفزدعروة،حديثمنغريب80:9

خيثمته،وأبوحنبل،بنوأحمدنمير،وابنشة،أبيبنبكرابوالأئمة
كناسقه.ابىبهتفزد""الإسلامتاريخ"فيالذهبيوقال

بالإرسال.اعلكناسةابنحديطنف@الثانية:العلةواما
ابنحديط"الدوري:برواية(2607)تاريخهفيمعينبنيحيىقال

فيالدارقطنيوقالمرسلأ،عروةعنهوإتماغيروا@لثيبحديث:كناسة
4/2@العلل9 3 5

هثام،عنهشام،أصحابمنالحفاظ@رواه":(153)س
الصحيح!.وهومرسلأ،عروةعن

المرسل.الطريقأماقلت:
338الطبقاخه@فيسعدابنأخرجه:فقد تاريخ@فيوالخطيب1،/

4بغداد@ا 0 6 / 3/4الغربط.وفي5 0 حدئناقال:نمير،ابنطريقمن2

مرفوعا.أبيهعنهثام،

عروفبنعثمادفكرثونأبيص.!عنعروفبنهتام"طرعةفي(1)
أخرجاواللمبيال@زيالحامطنأد@لبلهالمطبوع،يرسمطحدرتلحيضكولا

بنعئمانأيخهعنعروفسدقامويه:ومتةل@ساءنميمأليطريقمنالحديت
ال@ستماد.واللهرالق@والتحريفالخطأكيرةمدهالحليفهومطبيكةاعررقا،

1بثلىالدكتورطبحةفيومو(2) 7 9 (6027)"التقريب)3(إ/



التفرداجسنادعللأنواعمنر@مشاوملل
-

5/4بغداثهتاريخ"فيالخطيبوأخرجه: 0 4الغر@3/ط.وفي6 0 1

العبديبثربنمحمدطريقمن
(1)

بنعثمانعنعروفبنهامحدتناقال:

به.عروةعنعروة،

هثام.طريقمنموصولأالحديتهذارويوقد
4/2"العلل"فيالدارقطنيقال 3 5

عن@روي:(531)س

الحرل@لنزيدنلثقالعائئضعناي@عنعروة،بنهامعنالئوري،

عمربنحفصعنرويوكذلثالثوري،عنرجاء،بنالدهعبدعن

ما.ه@عنالحبطي
ه/بغداد!تاريغ"فيالحطيبأخرحه:الثوريسفيانحديثتلت:

4 0 3/4الغربط.وفي5 0 ابنحدثناقال:الحري@،بنزيدطربقمن1

مرفوعأ.بهعانصعنأبيصعنعروة،بنهامعنسفيان،عنرجاء،
هذاعنعبدادسألتأناةالمقرئابنقال"عفبه:الخطيبفال

بهذاعبدانعنصاعد،لنيحيىعنأصحابناصجماعةوحدئنىالحديث،

هثامعنالغساني،زكرياأبيبنيحىمروانابورواهوهكذاالحديث،
ليحاتمابيابنفكرهالحرل@بنزيدتلت:

/3"والتعدي@الجرح"

5 0 الئقات،1فيحبانابنوذكرهتعديلا،ولاجرحأفيهيذكرولم(2537)4

8/2 5 الميزانالسان"فيحجرابنالحافظوقالأخطأ"،ربما9ةوقال1

غيرالروايةهذهتعدهذافعلىالحاول،مجهولالقطان:ابن)قال:(3293)

الثوري.عنثابتة

فأخرجه:الخطيب،إليهأشارالذيزكرياأبيبنيحيىحديثوأما

طربقمنالعلمية.@(1230)والحدبط.(1252)الأوسطا"فيالطبراني

أبيم@عنعروفبنهثامعنيحيى،حدثاقال:الواسطي،حرببنمحمد

.(5756)دالتغريبحافظهثقةوهوا(1)

قالوكنب@،أحاثثهماصون،ولانقةلي@مرةاوقالعا،تج@يحيى.قال(2)

.@@،562الميزانااللانفيكذامحمرظةا.يخرأحاثيتهعلي:اس



=

ي@لف@لئد@لعللفي@لجامع

دباليهونشبهواولا@ئروا@لشيب،لمجفه:اللهرسولقالقالت.عائثة،عن

محمد@.إلايحىعنالحديثهذايرولم"ةعقبهالطبراني

حجرابنالحافظقالكماضعيفالغسانيزكرياأبيبنيحيىتلت:

9فيالهيثميالحافظقولأنتعلموبه)0557(،النقريب،9في
الزوائد!مجمع

5/1 61 6 لهسيخعنالأوسط!@فيالطبرانيالرواهالحديث:هذاعن1

ثقات!رجالهوبقيةعنه،أكثرلأنهثقةأثهوالظاهرأعرفه،ولمأحمد،اسمه

المذكور.يحىحالمنعلملماتساهل،فيه

8/1لنسائياوأخرجه: لعلميةاط.(9344)لهلكبرى!،ا"وفي37
/4بغدالهتاريخ"فيوالخطببي@765(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(9291)و

1الغربط.وفي77 2 3 / عشىحدثناقال:جناب،بنأحمدطريقمن5

مرفوعأ.بهعمرابنعنأبيم@عنعروفبنهامعنيوذ@،ابن
ولميون@،بنعيسىهثامعنهكذابروايتهتفرد"عقبه:الخطبقال

."عهجناببنأحمدحديطمنإلانكتبه

ففيالحديثهذافياضطربتهف@عروفبنهثاممنالاختلافهذا
روابةففيالمرسلةالرواياتأماعروة(بن)عثمانأخاهأثبتكناسةابنطريق
تارةوجعلهنمير،ابنروايةفيكمايسقطهوتارةأئبته،العبديبثربنمحمد

عمر.ابنمسندمنجعلهثئمعائثة،حديثمن

البقية،معاحدهاجمعيمكنلاأوجهأربعةعنهفالمرويفلثوعلى
ولعلتصحيحمعإلىسبيلولايه.هثابمباضطرابمعلابذلثالحديثفيكون
الكبرىا9وفيالمجتبى@"فييقولأنفتنهالئسائيدفعتالتيهيالعللهذه
محفوظيخروكلاهما"الزبير:وحديطعمرابنلحديثتخريجهعقب

الوجه.هذاغيرمنرويقدالحديثأنعلى
338لاالطقات"فيسعدابنفأخرجه: 2/2وأحمد1،/ 6 4و1 9،9

طريقمن(1753)والبغوي5(،473)حبانوابن5(،977)يعلىوأبو
عمرو.بنمحمد



التفردالإسنادعللعأنيمنر@سناوملل
-

6/7"الكاملدافيعديوابن)2571(،الترمذفيواخرجه: طريقمن9

سلمةأبيبنعمر

هريرة،أبيعنسلمة،أبيعنوعمر(عمرو،بنلمحمدكلاهما:

بالنص@ى".ولابالبهودنشبهواولاعروا@لثئيب،":@اللهرسولقالقال:

5")الكاملفيعديابنوأخرجه: 0 9 / أبيبنالعزيزعبدطريقص6
افئرو"قال:التبيئ-سرأنذكرهريرةأبيعنزياد،بنمحمدعنرواد،

دخيلةد@و@جتنبرا@لسو@د!وعبارةو@جننبوا@لسوسما.باليهو"تشبهواولا@لتيب،

كلام.فيهروادأبيبنالعزيزوعبدالحدب،على
أنيسة،أبيبنيحيىطريقمن9/5"الكامل"فيعديابنواخرجه:

قال:ك@،النبيئعنهريرفأبيعنالمسيب،بنسعيدعنالزهرفي،عن

و@لنصاصى@.باليهودتشبهواولا@فئروا@لئيب،

أنيسة.أبيبنيحىلضحفضعيف،الإسنادوهذا

قدوكلام،منفيهماعلىالأولالإسنادالأسانيد،هذهوأقوىقلت:

@خر.بلفظصحيحةبأسانيدهريرةأبيعنبنحوهروي

1يهوالحميدي)57102(،جامعهفيمعمرفأخرجه: /2وأحمد0(،1

2 4 0
2و 6 0

93و 0

1و
4/0ريلبخاوا0،4 7/0و(3462)72 72،)9985(

6/1ومسلم 5 )1263(،ماجهوابن)3024(،داودوأبوم@،.)(0321)5

(1493)و(0493)و(933وله(933لهلهلكبرىا،ا"وفياك@/8والتسائي

)م@29(و(9287)و(2/9286)و(1/9286)والعليةط.(9343)و(9342)و

09)و(9289)و 5/2عوانةوأبوالرسالة،ط.(29 73(27 (1387)وم@1

42وه/(6187)و(5187)و(4187)و (5795)يعلىوأبوول،717)7

7/3والبيهقي)3006(،و(6001)و 0 سلمةأبيعنالزهري،طريقمن9

4@،اققريس@بخطئ!الصدوقةمو 91).

2"/2وأحمدمحمرلروايةبافرثه( 3و6 0 4/2ريلحاوا4،0او9 0 نيلشاوا)2643(،7

29)باسناءالالكبرى،في @87و@71@187و@6@187@،عوالةوألر)3439(،و(34



=

@للفعل@د@لعللفيالجامع

لاو@لنصا@ى@ليهودلأ@ن:@النببئقالفال:هريرة،أبيعنيسار،بنوسليمان

فخالفوهما.يصبغون
3/1لأشرافطاتحفة"وانظر: 2 9/4و(3642)5 6 م@31(،.)6

53المهرمماإتحاف9و / 61/9و(4لمالا45 21-931(16302).



المرعروايةالأصلإنكلىبسببلابكل@ناو:ر@عللى

ل@ا--!@

إبسببا@كلال6

الن@ع

@لفع-\ريلية))أالا@ضل
تلميذه.لفرع:واالئخ،لأصل،بايراد

حدينا،شيخهعنالتلميذيرويأنفيها:خلافلاالتيوصورته-

به.حد@اورواهقديكونأنينكرالحديسبذلثالئيخالتلميذيراجعوعندما

إنكاربحسبنقسمه-أنفيمكنالأمور،بعضفيهالمبحثوهذا

تسمين.إلىالنخ-

فهذاأثوي،لايقول:كأنالحديط،فلثفيالراوييتوقفأنالأول:

إنكارهكانإن9فقال:الطيببنمحمدبكرأبوالقاضيعنهأجابالقسم
جارحغيرفهولا،أمبهحذثهليدريلاوهومتوقف،شاكإنكارلذلك
قدلأئهبه،والعملالحديثهذاقبولويجبله،مكذبولاعنه،روىلمن

منتكذيبعلىقاطعغيروهذابه،حدثأئهويشىبالحديقالرجليحدث

أوأذكرهلاأوأعرفه،لاقالإفااماالصحح:إابنوقال"عنه..روى

أيرأوا-فقد"السخاوي:وقالضاالراويرديوجبلافذلكذلكنحو
منالمعظمعندهوكماالذاكرللراويوالحكمقبولهالمحدثيق-منالجمهور

الصلاحوالنالخطيبمنهمواحد،غيروصححهوالمتكلمين،الفقهاء
جزماثقةالراويأنالفرضلأنالمحدثي@،اتفاقفيهحكىبلوشيخنا

الراويجزمبلبالنفي،جازمغيرعنهالمرويبذبالاحتال.فيهيطعنفلا
@لسيانهقرينةهووشكهعنما

1لالكفاتحا:ليالخ@نقله(1) 69-1 7

2الحديف.علمأنلا@عرفة(2) 3 بتحقيقي4
حجر.ابنالحافظةأي(3)

37الميشاددشحل@ 2 / 2والحلميةط.1 4 6 / الحضيرط2



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

بكرأبوالقاضيقالعنه،روىمنبكذبالتيخيجزمأن@لثافي:
الراويتكذيبعلىمصمبمجحودعنهللروايةجحوثهوانالطيب:إبنمحمد

@يجبله،منهجرح@ذلثعليكذبويقول:يحدثهلمأنهعلىوقاطععنه

الص@ح:ابنوفاللاالراويحديثمنوحدهالحدبثبذلكيعمللاأن
كانإناتهفالمختار:فنفا@عهالمرويوزوجعحديثاثقةعنتقةروىإذا9

تعارضفقدذلكلحوأوعلي،كذبأورويته،ماقال:بأنبنفجهجازمأ
وقال"نلكفرعهحديطردفوجبالأصل،هووالجاحدالجزماد،

عهالمرويفكذب@حديثأأيضاثقةشيخعنالثقاتمنروىطومنالسخاوي:

فإنهماتكافبتاإفاكالبينتينقولهمافيتعارضافقدعليئكذبكقوله.صريحا،
منهمالكلبالنقل،قطعوالراويالراوي،بكذبقطعالشيخإذيتعارضان.

فيبهيتعلقمانفى@لكونهالثيخوأمامثبتأ،فلكولهالراويأماترحيح،جهة
غالبأ@االمحصورمنبقربأمبر

الجرحأغلظمنبالكذبالراويوص@أنسالقةمباحثفيتقدم
كذب،ةقالبأنالجزمبصبغةالحديتهذاالنحأنكرفإناالأوصاتوألنغ
قوليعدوهلعليه؟المنكرمروياتسقوطعلىثليلأالقولهذايعدهل

القاضيعهأجابالؤالهذا@قول:التلمجذ؟ذلثرواياتديجرحاالثيخ
ماجميعيبطلجرحأالإنكارهدايكونداولالمحقال:الطيب،لنمحمدبكرألو

يجرحأيضاالعدلالراويولأنبالواحد،ثابتغيرجرحلائهثالراوييرويه
وقالحدتن@أقداثهيعلموهولي،تكذيبهفيكذبقدويقول:شيخ@

ذلثسقطبنفيهجزمأوعنهخبررواية@يفرعهأصلكذبإفاجماعة:إابن

1رواياتهماوباقيعدالتهمايردلكيقدحولاالخبر،
0 ابنوقال0

مكذبلأنهباقيرديوجبلهجرحا@لكيكونلالمالصحع:

1الكثافي@ليالحطبدقله(1) 6 9 0-1 7

2الحلبشاعلمأنلادمعرفة(2) 33

(3)@
2العلمةطالمعيش@1/963-073لغ 4 2 / الحصيرط2

1الكثاية(4) 6 90-1 الرويالمهل@ا@ه@7



الفرعيةرطاكصلإنككلبسببالإعحلرالسنا،:محلل
-

أيالاخركذبهفقدوأيضأالسخاوي:وقال"فلث..فيأيضألشيخه
أومنه،سمعتهبلكذب،قال:الهفرضإنبالتمريحالثيخالراويكذب

يستلزمقدفلكلأنةبهحدثهالثيحبكونجزمهوهوالتصريحمقاميقومبما
الآخر.منبأولىأحدهماقولقبولوليم@عليه،كذبأتهدعواهفيتكذيبه
مشكوكوكذبهمتيقنة،منهماواحل!كلعدالةالسبكي:التاجقالفكماوأيضأ:

قساقطا"بالثكيرفعلاواليقينفيمما

تقدممابمثلبداكلنفى@لحميث@لعمل

ماجزوالأكثرالأحفظالأصدقإلىننظرالحديثهذابمثلللعمل

أنر@وللأقلعد@أللأكثرفيحكمأكثر،وأيهماوقطعا،

اتهمإذاأماتقتين،شيخهأوالتلميذبكونمعقودكلهالحالوهذا
المتهم.تهمةوتنجليسيتلاشىتقدمماعامةفإنما،أحدهما@تهمة

@لث،فيالعلماءاختلفمتوقفإنكارالفرعروايةالأصلأنكرفإذا

يوهنها.ولاالروايةيضرلاهذاأنإلىالجمهورفذهب

الروايةتبطلعلةفلثأنرأواالعلمأهلوبعض

أهلفقالوشبهه:هذابمثلالعملفيالناساختلفوقد"الخطيب:قال
وجمهوروغيرهما-والئافعيمالكأصحابمنالفقهاء-وعامةالحديث

روايتهبعدلهوالناسيحافظأسامعهكانإذاوا@بهالعملإنالمتكلمين:

لاأنهحنيفةأبيأصحابمنالحتأخرونوزعمالصحيح.القولوهوعدلا،

اطراحلزمولهذاقالوا:به،العملولاالسبجلهذاعلىالخبرقبوليجب

2الحديشا:علمأللاإمحرلة(1) 3 شحممي4

37المغيشاتح@(2) 0 / 2والعليةط.1 4 2 / الخصير.ط.2

2/2الأفكار!@ترضيحانظر.(3) 46.

37المعيشأ@فتحانظر:لا( 0 /1-37 2العلميةط.1 4 3 /2-2 4 الخصير،ط4

.2/123صلم،صحيحعلىالوويو@نرح041،2المقمهأصرلميالسيره



-

@يد@للف@@لعللفي@لجامع

وليها@إذنبغيرتنكحالمرأةفيالزهريحديث

مسقطأفلكيكنلمنسيهثمحديثأروىومن"الصلاح:ابنوقال

لقومخلافأوالمتكلمين،الفقهاءوجمهورالحديثأهلجمهورعندبهللعمل
"بذلكإسقاطهإلىصارواحنيفةبيأصحاب(من

لميتصل،حتىمثلهعدلعنخبرأروىإذاالعدل"البر:عبدابنوقال
النسيانولي@حفظ،منحفظالحجةلأنةأحدهمي@اهأنالحلبثيضر

أنبعدنساهاإذاالراويروايةقبولعلىالجمهورأنلناتبينفقد
نلك.خلاتعلىوالحنفيةبها،حدث

قال:علية-ابنوهوإبراهيم-بنإسماعيلروىذلك:مثال@
عنالزهري،عنموسى،بنسليمانأخبرنيقال:جريج،ابنحدئنا

بغير@لمر@ةنكحت@ا@داالله-ج@ه:رسولقالقالت:عائثة،عنعروة،
فلها@صابها،فإنباطل،فنكاحهاباطل،فنكاحهابافى،فنكاحهامولاها@و

قاللمه.وليئلامنوليئفالشلطانفد@شجروا،منها،بحا@صابمهرها

يعرفهفلمالحديث،هذاعنفسألتهالزهري،فلقيتجريج:ابن
4/5الكبير!التاريخ"فيوالبخاري6/4،7أحمدأخرجه: ا(لععه2

1/3لهالصغير"،التاريخوفيإ 2/1الكبيراالضعفاء9فيوالحقيلي4،0 4،0

2@اثمشقتاريخ"فيعساكروابن38،0الكفايقا:9فيوالخطيب 6 7 / 2،4
بهذاغلتة،ابنإسماعيلطريقمنا(لملأ5)التحقيق!"فيالجوزيوابن

د.لإسناا

3@الكفابئ(1) 8 0
0

2الحديشا:علمأللادمعرفة(2) 3 1ةوالايصاحادالتقييدواسطرستحقبقي.4 5،4

2الحديشه:علومفيودتواعد ائهعدللدكتورالفقهاعااختلافوالاساب0،1

.39ال@ت@9/شرح1و@ه،التركي؟

احمد.روايةلفظ)ممأا.@التمهيد@2/24(3)



المرعصوايةاخصلىإنككلبسببلد@اج@ورلالصن@علل
-

/4الكبيرلاالاريحلافيالبخاريعنهقالموسى،بنسليمانفيهتلت:

5 1/3لهالصغير@،التاريخ"فيوقالمناكيرإ،عندها(:إ)مثه2 عخده".40

طالبأبيبنرتيبالكبير"الترمذيعلل"فيكماوقالعجائبه،أحاديت

6القاضي: 6 عنهأرويلاأناالحديث،منكرموسىبنسليماد@:(275)6

فيماالشائيعنهوقالمناكيردا،عامتهاأحاديثموسىبنسليمانروىشيثأ،

3/3الكحال!تهذب9فيالمزينقله 0 وليىالفقهاء،أحد":(2هللأه5

الحديش@فيبالقو@

الزهري،عنسليمان،روايةعنشلحينماقالمعينبنيحيىأنإلا
3/3الكمالاتهذيب"فيالمزيفلكنقل@اثققا،فقال: 0 ونفل2(،هيلاه5

لابه"والتعديعلأالجرحفيحاتمأبووقال"،ثقة"ةقالأتهدحيمعنالمزي

4/1 3 ابنونقل"،الاضطراببعضحديثهوفيالصدق،محله@:(615)5

2داالتهدي@تهذيبفيإحجر 0 5 / بنليحيىقالأنهمعينبنيحيىعن4

اتهالدارقطنيوعنعندنا"،صحيحوحديثهنقة،موسى:بنسليمان@@أكثم:

بعدعد@اب@وقالوالزهري،عطاءعليهأثنىالئقمات،المنالعللإ:فيقال

مننكرتمايخرموسىبن@اولسليمانالأحاثيط:منعدثأساقأن

أهلعلماءاحدوهوالناس،منالنقاتعهحذثراوفقيهوهوالأحاديث،

"صدوقثبتعنديوهوغيره،يرويالابهايفردأحاديثروىوقدالثام،

4/2الكامل 61-2 2/2لاعتدال!اميزان"فيالذهبيوقال6،2 2 ل@153(:6

التيالغرائبوهذهالأ@زاعي.قبلوقتهفيالامأهلفقيهسليمانكانإ
:(2616)@االتقريب"فيحجرابنوقالحفظهاا،يكونأنيجوزله،تستنكر

لا.بقليلموتهقلوخولطلين،بعضحدثهفيفقيهصدوق"

"كتابفيجاء(1)
وحمعوالتحديحالحرحفيالنسانيالرحمنعبدأبيالإماممهج

5/1الرجايهفيأقواله 8 ديبالقويولي@الفقهاه،أحدالسائي.قال@(39)62

فيالقويبداكوليىأيصأ.وقالالحديتفيبالقويلي@أيضأ:وقالالحدتج@

غهضيحدثهفيأيصأ:وقالالحدنج@



-

@يدطلف@@لعلل@لجامعفي

هذاعنفسألتهالزهريفلقيت"جريج:ابنبقولاعلوالحديث@تول:

ير@ه.فلمالحديث

1القاري!عمدة"فيالعينيقال 2 8 / منالحديثهذاوضعفوا20:9

حديثهذاالترمذي:قالقلت:نف@حريج-ابنقوليعني:هذا-أجل

حسن.

يعئنلاإنكارهقلت:نف@الزهري!أنكرهوقدالحسنلهأب@منقلت:
تلت:رواه.مايحفظلامحدثكلإذقسيه،رواهأنهيحتملبلالتكذيب،

بمفهوميقولأنبهالمحتجويلزمحجة،يبقىفلاوالنسيانالتكذيباحتملإفا
جمه.نقولفلاالولي@افنالنكعصحةيقتصيهذاوممهومالخطاب،

قالحيتهذه،جريجابنعنإسماعيل،روايةضعفمعينابنأنإلا

إلاجريجابنعنالحرفهذايذكرلم":(1102)عقبالترمذيممانقلهفيما
لي@جريجابنعنإبراهيم،بنإسماعيلوسماعوقال.إبراهيم،بنإسماعيل

ماروا@أبيبنالعزيزعبدبنالمجيدعبدكتعلىكتبهصخحإنمابذاك،

جريجابن@شسمع
لما

2"@مئقناريخ9فيعساكرابنإليهأسندهفيماايضاوقال 6 9 / 24:
صعروة،عنالزهري،حديثعندكيصحهلأكم:بنيحيىإليكتب9

إليه:فكتبتقال:باطل؟،فنكاحهاوليهابغير@ذننكحتأيما@مر@ة"ةعائة
هذهبعددنسيهالزهريولحلثقة،موسىبنسسليمانصحيح،هونعم،

عهسألتجريج:ابنقالقال:علية،ابنإسماعلغيربهايحدثلمالكلمة

عندناوهويعرفه،فلمالزهري
صحيح

عندماحنبلبنأحمدالإماموقال"

)4221(،العللأ1فيحاتمأبيابننقلهفيماهذاجريجابنقولعنسئل

2/1"3الحامتدركانطر(1) 7/0الكبرعهاليهفيوالسن6،9 دئقاودتاريخ6،1

المطبوعفىمكلا(2)
عنه.صجحةيخرالزمريسميقصةوأنصحغ،الحديتأنيقصد(3)



المرعر@ايهاكصلإنكدربسبصلاجكلل@رالناوملل

2/1والحاكم 7/1والبيهقي6،9 /24@ا@فقتاريخ"فيعساكروابن0،6

2 6 ابنحكايةيعني:كتبما،فيهذاولي@مدونفكتبلهجريجابنإن@ة9
ا/الإرشاد!دافيالخليلينقلهفيماجريجابنوقالجريجإ،ابنعنعليق@

3 عساكرابنإليهأسندهفيماالأثرموقال"،سليمانيتهملاممنداوأنا:50

2"دمشقتارلخ"في 6 8 / الكلامالولي،حديثالله:عبدلأبيقلت":24
الله:عبدأبوقالعير@أحدمنأسمعهلمنعم،فقال:إسماعيلفيهيزيدالذي

سمعإنماإسماعيل
وقالا@ما،شاءإنله،كالمكرهذا؟!فكيفبالبصرةهذا

1البيهقيإليهأسنده@يماالطيالسيجعفر 0 6 يوصمعينبنيحىسمعت"ة7/

موسى@بنسليمانحديثمعرفةأنكرأنهجريج-ابنعنعلية،ابنرواية

ابنمنعليةابنسمعو)تصاعلية،ابنغيرجريجابنعنيذكرهلموقال:

العريزعبدبنالمجيدعبدكبعلىكتهصححإنمابذاك،لىسماعأجريج

جدأثا.جريجابنعنإسماعيل،روايةيحىوصغف

فيالحديثأصحاب@عضتكلمداوقدا؟:102)عقبالترمذيوقال
ثمجريج:اب@قالالنمي-سلى.عنعائئة،عنعروة،عنالزهري،حديط
فكر3هدا@ا.أجلمنالحدياهذافضعفوافأنكره،فسألتهالزهريلقيت

السابق.معينلنيحىقول

جريح،ابنصصحيحالحديثإننقول:تقدمماصعابأتول:

عثرين@حوعنأغربإبراهملنإسماعيلولكنالطرق،بقيةفيسيأتيكما

إسماعيلزاث@االتيالزياثةيذكروافلمجريج،ابنعنالحدي@هذاروواراو

الحديث.اخرفي

صناعةيحكملممنأوهمالضر@اهذأ:(4074)عقبحبادابنقال

جريحابنعنعلية،ابنحكاهابحكايةله،أصللاأومنقطعأنهالحديث

يعرده،فلملهفلثفذكرتالزهري،لقيتثمقال:الخبر،هذاعقبفي

منالضابطالمتقنالفاضلالحترانوذلثبمثله،الخبريهيمماهذاوبى

نسيانهفليصيعرله،لمعنهشثلو)فايشاه،3بالحديثئحذثقدالعلمأهل

الخبر".أصلبطلادعلىبداذلهحدثالذياليء



-

ث@لف@ائد@لعللفي@لجامع

2/1الحاكموقال 68-1 الأثباتالأئمةبرواياتوثبتصخدافقد:69

علبةابنبحديثالرواياتهذهتعللفلابعض،منبعضهمالرواةسماع

ينسىفقديعرفه،ولمعنهالزهريسألتإنيوقوله:عنهجريجابنوسؤاله
حفاظمنواحدغيرفعلهوقدبه،حذثأنبعدالحديثالحافظالثقة

لحدين@ا

ابنقالقدقيل:@مانللملأا(:عقب"التحقيقفياالجوزيابنوقال

الحديثهذاقلنا:فأنكر@الحديثبهذافأخبرتهالزهريلقيتجريج:

هذهفيلي@جريجابنعنذكرتموهوماالصحيح...رجالورجالهصحيح

ذكرناهالأ.التيالروابة

6/2الإرواط"فيالألبانياليخوقال 4 يصلحلا"ا(:كه.)6
الحديثأ.سدفيالطعنفيالحكايةهذهعلىالاعتماد

هذا.جريجابنقولذكرعلىعليةابنتاجمنهناكأنإلاتلت:

4/2"الكامل"فيعديابنأحرجه.فقد 5 5
الثافكوني،طريقمن

فذكربهموسى،بنسليمانعنجريج،ابنعنالمفضل،بنبثرحدثن@قال:
سالفا.المذكورجريجابنقول

قالداود-بنسليمانوهوذكوني-انفيهتالف،إسنادهحديثوهذا
112/4@والتعدي@الجرح"فيحاتمأبيابننقلهفيمامعينبنيحيىعنه
فيماحنبلبنأحمدوقالالحديث،،يضعكانالله،عدوكذاب":(4لما

1الكبير،الضعفاء"فيالعقيليإليهأسنده 2 8 ئسئيسعيدبنيحبىسان:2/
الفيه:2/334الصغير"التاريخفيإالبخاريوقالالخائب@،الاذكوني:

4بغداد"تاريخفيإالخطيبنقلهفيماأيضاوقالنظر،، 7 / الغرب.@وفي9
63 / 1 نقلهفيماجزرةصالحوقالضعيفمه،كلمنأضعفعنديال@وة0

وب3،عندواهمنهف@الزمري،نسيانجمعفييصباد3والحاحبانابنقولا(1)

دمخالفةتدعديةابنحليتفلنكددد،الأمرويىله.حلتمانالهالومم

1الزمري.لنلقتزياثة.لذكرجريجاب@عنالرواة الروافبميماعندنردفلم0



الفرعروايةاخصلإنككلسمببابكهدلفى:ن@@ل@محلل
-

2/2"الميزان"فيالذمبي 0 "الميزانلساد"فيحجروابن)1543(،5

والتعديلأالجرح"فيحاتمأبووقال@ا،الحديثفييكذبكان":(3602)

4/1لابه 1 فيما@قلهالشاثيوقالالحديث@ا،مترودبئيء،ليى":(49له2

9/4بغداد@اتاريغ"فيالخطيب فيوالذهبي01/6،3الغربط.وفي7
2/2"الاعتدالالميزان 0 بثققه.لي@":(3451)5

إسماعيل،طريقغيرمنةعديىوجوهمنجريجابنعنالحديط@روي

جريج.ابنقصةذكرفيهاولي@

راهويهبنإسحاقطريقهومن)27401(،الرزاقعبدةفأخرجه

6/1حمدوأ)996(، 3/2رقطنيلداوا0(،07)رودلجاابنوا6،5 2 0@.

7/1لبيهقيواا،@لأ/2والحاكملة،لرسااط.(3520)ولعلميةا وابن0،5

24/2@مق!تاريخ9فيعساكر 67.

فيلجوزيابنوا)2011(،لترمذيوا)822(،لحميدياوأخرجه:
عيية.بنسفبانطريقمنلكاللأا(االتحقيق9

/7النمهيد""فيالبرعبدابنطريقهوص)3802(،أبو@اودوأخرجه:

5 الئوري.سفيانطريقمن7

البغويطريقهومنبتحقيقي،(1140)مسندهفيالثافعيوأخرجه:

سالم.بنسعيدعن(2262)
1لامسندهفيالافعيةوأخرجه ب@مسلمطريقمنبنحقيقي(13

)مقرولن(.روادأبيبنالمجيدوعبدخالد،

من(1879)ماجهابنطريقهومن)15161(،شيبةأبيابنةوأخرجه

معاذ.بنمعاذطريق

2/6لحاكموا2(،1لطالدارميخرجه:وا 7/1لبيهقيوا8،1 من38

مخلد.بنالضحاكعاصمأبيطريق

العلمية.@وفي3/7لاثارالاامعانيشرح@فيالطحاويوأخرجه:

7/0والبيهقي4(،165) 7للوصل!:الفصل"فيوالخطيب5،1 6 ط.0



-
@لفالالد@@لعلل@لجامعفي

24/2"دمقناريخ9فيعساكروابنالعلمية،ط.لم@2والهجرة 6 من7

و@.بناللهعبدطريق

ط.(5373)والعلمية.@(5394)الكبرى""فيالنساثيوأخرحه

4للاالعلميةط.وفي3/7الآثار@امعانيشرح"فيوالطحاويالرسالة، 1،)6

4لاحبانواس تاريخ"فيعساكروابنم@،/6لأالحلبة"فينعيموأبو7(،0
2"دمق 6 5 / 2 2و4 6 2و6 6 الأنصاري.سعيدبنيحىطريقمن7

همام.طريقمن(1463)الطيالسيوأخرجه:
3/2رقطنيلداواي@96(،راهويهبنإسحاقوآخرجه: 2 لعلميةاط.5

7/1والبيهقي1/2،6المحلى@1"فيحزمواسالرسالة،ط.(3533)و 2،5

2@اثمق@اتاريخفيعساكروابن 6 6 / 2 يونس.بنعشىطريقمن4

غياث.بنحفصطريقمن(4075)حبانابنوأحرجه:

1الحاكمةوأخرجه 6 8 7/1والميهقي2،/ 2 بنيحيىطريقمن4

أيوب.

1والبيهقيلملأا،/2الحاكموأخرحه 0 5 سححجطريقمن7/

جه:خروأ

جه:خرأو

جه:خروأ

ةوأخرجه

وروادبي

جه:خرأو

جه؟خروأ

جه.خرأو

إسماعيل.

4750)يعلىأدو

منصوربنسعيد

منصورب@سعيد

فيعساكراب@
أ.@و)مقرمؤمل

1البيهقي 1 3 /7

1اليهفي 2 5 /7

فيعساكرابن

الأنصاري.اللهعدبنمحمدطريقمن(
زكريا.بنإسماعلطريقمن(529)

المبارك.بناللهعبدطريقمن(528)

24/2دمئق،لأتاريخ 6 5
حجاجطريقمن

بناللهعبيدطريقمن

الأموي.سعيدبنيحىطريقمن
24/2@فى@الاتاريح 6 بنمؤملطريقمن6



الفرعروايةاخصلإنككلبسبباب@دلل@شاو:محلل
-

المزنيرجاءبناللهعبدطريقمن(22لهالحميديوأخرجه:
بنمرأبيطريقمن(554)جرجان@هلأتاريخفيالسهميةوأخرجه

اللؤلؤي.السيرافي
العلمية،ط.(4064)لائار،واالسنندامعرفةفيالبيهقيوأخرجه:

المججدوعبدسالمبنوسعيدخالدبنمسلمطريقمنالوعيط.(13506)و

ليأبنواومسلم،وسحيد،لثوري،واعيية،بنوالرزاق،ا)عد

وهمام،لأنصاري،اسعيدبنويحيىوهب،بنواصم،عاوآبوومحاذ،روا@
بنواعيل،و)سماومحمد،وحجاج،أيوب،بنويحيىوحفص،وعيى،

رحاء،لناللهوعدالأموي،سعيدبنويحيىالتماوعبيدومؤمل،المبارك،

المذكور.جريجاب@قول@ونمنلإسنادابنفسجريج،اب@عنلر(وأبو

عنالا@هذافيعاث@وحديث"(1102)عقبالترمذي:قال

حسن،.عنيحديث@ابوليالانكاحلا"ةجم@البي

1الحبير"التلخيصدافيححرابنقال 0 . 3 3 4 3 هداعن(3/

لما.لإرسالباوأعل"لحديث:ا

موسىبنسليمانطريقغيرمنالزهريعنطرقمنرويوالحديث

ولا

)7384(،يعلىوأبو2(،0)ممهوددابووا6/6،6أحمد

والبيهقيي@614(،العلميةط.وفي3/7الاثاردامعانيشرح"فيوالطحاوي
7/0 ط.(13519)والعلميةط.(4066)لهوالائارلا،السننلامعرفةوفي61

5التمهيد"دافيالبرعبدوابنالوعي، 8 برجعفرعنلهيعة،ابنطريقمن7/

به.لزهري،اعنربيعة،

قالربيعقعبرجعفروكذلكلهيعة،ابنأجلمنةضعيفحديثوهذا

.@@إليهكتبالزهري،منيسمع@المداود:أبو

جة.ابنمعضرولأجاه(1)



-

@ند@للف@@لعلل@لجامعفي

6/2وأحمد)66161(،شيةأبيابنوأخرجه: 6 0

خالدأبيطريقمن

والبيهفي)2964(،و(2507)يعلىوأبوا(،هلا.)ماجهابن
0 6 1او7/ 06-1 0 المبارك.ابنطريقمن7

5التمهيد،9فيالبرعبدوابنيلا.94(،يعلىأبروأخرحه. 8 /7-5 9

بثير.بنهثيمطريقمن

العلميةط.وفي3/7لآثار"امعانيشرح"فيالطحاويواخرجه:
سليمان.بنالمعتمرطريقمن(4167)

بنحجبمعنومعتمر(وهثيم،المبارك،وابنخالد،)أبوأربعتهم:

بنحوه.عائثة،عنعروة،عنالزهري،عنأرطاة،

وهوأرطاةبنالحجاجفيهالحديثوهذا
(1)

لموهوعنعن،وقد
2/5@الكامل"فيعديابنأخرجفقدالزهري،منيسمع 2 أنهإلبهبماسناده1

فيمامعينبنيحيىقالفقديره،ولمشيئا@،الزهريمنأسمعلم"قال:
2/5الكاملفيعديابنإليهأسنده المجج:ليقالهثام:ليقال:21
ارهلمنيف@الزهريليصف

8/2بغداثهلاتاريخفيكماالجوزجانييعقوببنإبراهبموقال 3 وفي5
9/1الغربط. الزهرييلقهم:لمقومعنيرويأرطاةبنالحجاج":39

حدينا.فيفئتثبتوغير@

7/5المنير!البدر"فيطويلأنصأالملقنابننقل 55 ومن5،8
أبيبنومحمدالهذيىبكروأبوأرطاةبنالحججالزهريعنورواه9ذلث:
الرح@؟عبدبنوعثمانموسىبنوابوبجبريلبنالرحمنعبدبنوقرةقي@

بنومالكيساربنوسليمانإسحاقوابنعقسةبنوموسىسعدبنوهثام

النوفليرزيقبنالرحمنوعبدالبصريسلمةبنومعاويةبثبربنوهثيمأن@
جريج.وابنعيينةبنوسفيانسعدبن@)براهيمربيعةبنوجعفر

انظرلا(
لد.المدلين،كاب""



الفرعايةال@اكصلإنككلبسببابكلحلفىة@الال@ن@طل

11/3"الأشرافتحفة9انظر: 4 1/3وا(16420)6 6 4،)26461(

الحبير"التلخيصو"ك@355،المير"البدرو"1،9وهك@481الراية،نصب9و

3/3 4 9/1المسند@اأطراتودا1(،05لى3 @االمهرةإتحافودا1(،1782)33

2 1 6 / 1 7(22148).

الرحمن،عدأبيبنرليعةعنالدراورثي،روىاخر:مثال@

قضىالنبيئءكيهرأنهريرة:أبيعنأبيه،عنصالح،أبيبنسهيلعن

6/2له"،الأمداوفيبتحقيقي(1714)مسده@يالافعي 5 5

6لوفاء7/ا0طوفي 03)ودابو@وأ2،6 لترمذيوا)8632(،جهمالنوا1(،6
4/441الائار!معاني@اشرحفيوالطحاوي)3866(،يعلىوأبو)3431(،

5يلاالعلميةط.وفي 4/2والدارقطني6(،9 1 ط.(4489)والعلميةط.2

9/1"الحلية@@فينعيموأبوالرسالة، 10/1والبيهقي5،7 6 @امعرفةوفي8

البرعدوابنالوعي،ط(99831)والعلمبةط.(95ادلهوالاثار"،السنن

03التمهيد@1/"في 3وا6 3-136و6 طريقمن(3052)والبغوي6،2

الإسناد.بهذاالدراوردي،محمدبنالعزيزعبد

."غريبحسنحديط@الترمذي:قال

أخبرليقال:لسهيل،فلكفذكرتةالعزيزعبدقال"فعي:اثقال
أصا@كانوقدوقال:أحفظه.ولاإياهحدنتهأنينقة-عنديوهوربيعة-

يحدثهبعدسهيلفكانحديثمطبعضونسيحفظه،ببعضأصيبعلةسهيلأ

أبيهأ.عنعه،ربيعق@عن

1/3التمهيدلا"فيالرعبدابنوقال 61:"
ثمهذا،حديثهسهيللسي

ربيحةإنكارإلىيملولمنفسهعنربيعة،عنبهيحدثأنعلىالورعحمله

عنهريرةأبيعنحدثته،اننيربيحةيقول:فكانبذلك،إياه

@يط-مريرفأبيصيرويلاصهيلألأنمقطأ،الاشادفيولعلالمطبوعفيهكذا(1)



-

@الفع@ئد@لعلللحي@لجامع

فيالدراورد@إلاأحدسهيلعنهذايقلولمالحديث،بهذا@البيئ
علمت،.فيماعهالرواةبعضرواية

سهل.عنواحد،يخررواهبلتلت:

فيويلطحاوا)7001(،لجارودابنوا)1163(،وداأبو@فأخرجه:
1الآثار@4/معانيلاشرح 4 حبانوابن)5695(،العلمية.@وفي4

06والبيهقي5(،073) 8 / 6و11 1/3التمهيد""فيالبرعدوابن9،1 6 ص2

بلال.بنسليمانطريق

1/3التمهيد"@@فيالبرعبدالنوأخرجه: 6 عياضلنأن@طريقمن2

أبي
الرحمن،عبدأبيبنربيعةعنوأنى(بلال،بن)سليمان

السالق.لإسنادبا

الحديت،هذاعنفسألتهسهيلأفلقيتسليمان:قالأبو@اود:قال
ربيعةكاننف@قال:عنك،بهأخبرنيربيعةإنله:فقلتأعرفه،مافقال:

"عنيربيعةعنبه،فحدثعنيأخبرك

4/1الائارلامعانيلاشرحفيالطحاويوأخرجه: 4 العلميةط.وفي4
يمقرونين(.بلالبنوسليمانالدراورديطريقمن(5967)

حديثيصحلأبي:داقيلةأ(1392)لماالعلل"فيحاتمابيابنقال

ترىفقال.وقفة،فوقفهد؟انمعاليمينفيجميهالنبيع@هريرةأبي

فليسقلت.يعرفهفلملسهيلقلتقوله:يعنييقول؟ماالدراوردي
يحدثوالرجلئقة،@ربيعةربيعة،عنهحكىلما@افعاسهيلنسياد

علىمتالعيتبعهأننرلمولكنهو،هكذاأحلقال.وينسى.بالحديث
هذامنهمأحدعندلي@كثيرة،جماعةسهيلعنروىوقدروايته،

=

4/1الانارامحاسلشرحبل@يرجعوالذيمريرفأبيعنأبيه،عنيروي 1 لأكد4
الط@هذاله

القصة.ليهاليىالرجدابنساقهاالتيعاضبنأشرواية(1)



الفرعيةرطاخصلإنكلىبسببابثلددناو:ر@محلل

لهذاأثويلاأنيغيرأحل،قال:الواحد.بحبريقولإتهقلت:الحديث

يتابعلمالأصولمنأصلوهدابصأعتبرهريرةأبيعنأصلاالحديث
."ربيعةعليه

1البيهقيقالفقدتوبع،بلقلت: 6 9 / برربيعةغيررواهلوقد:10

بنمحمدطربقصبإسنادهحدبثأوساق"سهيلعنالرحمن،عبدأبي

ثقة.مدنيةوقالالحامري،الرحمنعبد

3التمهيددادافيالبرعبدابنعندسلمةبنحمادورواه 63 /1.

أبيعنأبيه،عنصالح،أبيبنسهيلعنوحماد()محمد؟كلاهماة
به.ة،يرهر

وقالحماد"حديثمنغربداوهوالحديث:قبيلالبرعبدابنقال

محموظغيروهوالإسناد،هذاسغيرسلمةلنحمادعنروياعلملا@@بعده:

دا.أعلموأدلهسلمضبنحمادحديثمن

المؤونبرةأبيبنمحمدبنأحمدفيهسلمةبرحمادحدياقلت:

2/2ثاوالتعديلالجرح@فيحاتمأليابنقالضعيف.وهو: 6(129):

لا،عنهأحدثولستنعم،قال.الحدي@؟ضعيفبرةأبيابرلأبي:)قلت

1الكبير"الضعماء"فيالعقيليوقال 2 7 ويوصلالحديث،منكر":1/

1/1"ال@زان"فيالدهبيوقال@ا،الأحادي@ 4 إلا@ا،الحديثلين@@:(564)4

37"الثقات@افيفكرهحبانابرأن "العلل@افيحاتمأبيابنوقال8،/

أبيبنسهيلصرسيعة،رواهحديثعنزرعة،وأباأبيوسألت)9041(:إ
فقالا.ويمين.بئاهدقصىعييمالنبيأنهريرة:أبيعنأبيه،عنصالح،

بنريدع@أبيه،عنسهيل،عنيقول:بعضهمفإنقلت:صحيح...هو

@اصحيحانجميعأصحيح.أيضأوهذاقالا:ثابت.

سهيل،حديتتصحيصإلى(11392)نيمال@ههوعه،عاوتحاوزحاتمأباائهرحم(1)

حديتتصعي@بل@(1425)فيعاد@نه3تابت،لندروحديتيصححهمناومو

أعلمواللهسهيل،طربقسهربرةألىحليتعلىاسنقر@كألهنابت،لنزيد



-

@لفعالدي@لعلل@لجامعفي

01/1@العلل9فيالدارقطنيقال 4 1يا1 حديثالمحفوظ9:(92

سهيل،.عنربيعف

زرعة:وأبوحاتمأبوإلهأثارالذينابتبنزيدوحديث

4/1الاثار!معانيشرح"فيالطحاويأخرجه: 4 العلميةط.وفي4
3التمهيد""فيالبرعبدابنطريقهومنمه،9لطلا 63 / بنعثمانطريقمن1

بنزيدعنأبيه،عنصالح،أبيبنسهيلعنمحمد،بنزهيرعنالحكم،

عنأيه،عنسهيل،هوإتما@اة(1425)لابةالحلل!"فيحاتمأبوقال

بالمتقنلي@الحكمبنوعمانمجحج@،البيئعنهريرة،أبي
(1)

".

محمد،بنزهيرعنالحكم،بنعثمانحديطدوأماالطحاوي:قال

ئعرتلاصالحأبالأنأيضأثفمنكرثابتبنزيدعنأبيه،عنسهيل،عن
الدرا@رليعلىأنكرماشيءذلكمنسهيلعندكانولوزيد.عنروايةله
ولكنهريرة،أبيعنابي،بهيحدثيلمله:ويقولربيعفعنذكرتمما

هذامثليثبتبالذيلي@الحكم،بنعثمانأنمعئابت،بنزيدبه

."يتهوابر

10/1العلل!"فيالدارفطنيقال 4 1لا1 زيدأ.عنيصحولا":(92

الحفظسيئعدهممحمدبن@زهير@الحديث:بعدالبرعبدابنوقال

فيوالصواببالقوي،لي@الحكمبنوعئمانبه،يحتجلاالغلط،كثير
."التوفيقوباللههريرة،أبيعنأبيه،عنسيل،حديث

حديثغيرمنهريرةابيعنرويدوقدأيضا:البرعبدابنوقال

6لاالكبرى""فيالنسائيةأخرجه 5ولاالعلميةط.(01 96)
/01والبيهقي7،8و78-8/77"الكامل"فيعديوابنالرسالة،ط.

قليل.قبلصححهألهتقدم(1)



الفرعروايةاخصلإنك@ربصبباب@لدلللالسناكمحلل
-

6 3التمهيد"9فيالبرعبدوابن9،1 63 / بنالمغيرةعنطرقمن1

به.هريرة،أبيعنالأعرجعنالزنا@أبيعنالرحمن،عبد

بروايةانفردالرحمنعبدلنالمغيرة"الحدي@:بعدالبرعبدابنقال

عليط.يتابعولمالمذكور،إسنادهالزنادأبيعنالحديث،هذا

ل@29(تاريخهفيمعينبنيحيىعنهقالالرحمنعبدبنوالمغيرة

@الذهبينقلهفيماالنسائيوقالبئيءإلي@"الدوري:برواية

ي

لهثقةلم@6(:إ5)التقريبفيوهوبالقوي،الس)6955(:إا@كاسف!

78عدياب@وقال@،غرائب مننكرتماغيرالرحمنعدبنولمغيرة":8/

عنهالزنادأليعنالنسخةهذهمنالزنادأبيعنرواياتهوعامةالحديث،

وأظن"عليهيوافقلاماومنهالزناد،آليعنعليهاالثقاتيوافقهكئيرشيء
عليها.بتابعلمالتيالأحاديتأحدالحديثمذا

فيلي@ا/961:إالبيهقي.إليهأسندهفيماقالحنبلبناحمدانإلا
هذاإمنأصححديطالثاهد-معباليمينقضىيعني:الباب-هذا

بثيء،لب@معين:ابرفيهقالمغيرة@معقبأ:قالالركمانيابنأنإلا

مغيرةعدي:ابنقالقال:ئمهذا،حديثهوفكرالمبزا@ه"صاحبوذكره

ابنحديثالحديطلهذاإسنادأصحالتمهيد:"صاحبوقالبأحا@يئصينفرد

حنبلإ.النقالمابخلافوهوعباس،

بنالرحصعبدطريقمن3لمحلأا/التمهيد!في،البرعبدابنوأخرجه:

به.هريرة،أبيعنالمقبري،سعيدأبيبنسعيدعنأسلم،بنزيد

10/1"لالعللليالدارقطيعد(1) 4 "الأعمري@.(1929)1

لقلمقدمعش،النيريدهعيرسلياللهريلزلهمعي@سيحمىمنالكلامهنالحل(2)

ليال@زي
1ولالكسالا@دب" 9 أبا@اودوسالت1قال.ألهالآجريعدأبيعن9

فقالالحديث-هذاصاح@لي@وموالمخزومي-الرحمنعبدسالمغيرةعن

مداصاحبوهوالحزامي-صع@أطيحيىع@حكىعباصأبنلحقلت.ضعيص.

."عاسعلطةمقالالمخزومي.ووثقالحديت-

أصح.الاتيعبمىابنحليتتلت:(3)



=

لف@لئد@العلل@معفيلجاا

عنهقالاسلم،بنزيدبنالرحمنعبدفيهضعيف.حديثوهذا

البخاريوقالداضعي@ه،الدارمي:برواية(527)تاريخهفيمعينبنيحيى
له:2(،ل@.الصغيراالضعفاء"وفي(922)لملأاه/الكبير"التاريخ"في

2لابنهوالتعديع!الجرحفيإحاتمأبووفالجدأ"،عليضعفه" 8 9 / 5

واعيا،الحديثوفيصالحأنفسهفيكانالحديث،بقويلي@)7011(:إ
الضعفاء9فيالنسائيوقالجدأ"،المدبني-ابنيعي:علي-ضعفه

."ضحيف":(360)"وكونلمتروا

عباس.ابنحديطمنشاهدوللحديط

5/1ملمأخرجه: 2 3لهثاودوأبو)3(،(1712)8 ماجهوابن0(،6
(2370).

3التمهيد"فيإالبرعبدابنقال 67 الحديثلهذاإسناداصحدا:1/
عباس!.ابنحديطإسناد

9/1الأشراشهتحفةانظر:إ 67(01 2 9/16و(64 1(01 3 9،)1

5المنير@9/البدرو"4/9،9الراية!و@انصب 4الحبير@4/التلخيصو"9،1 6 6

41/15المهرظإتحاتو"2(،201) 9(18283).



الجادةبسدوكالإعهدلل@سنافى:محلل
-

ل@ا@إيى-

"+-لأدلجامب@مموعبئعلاا@ل!ا+6
مستقيمةخطةلأتهابذلكوسميتالطريقمعظمالحاثة:

تقالفهيوالأشهر،الغالبعلىسارأيولزمهاالجادةسلكومعنى

أوالرواياتمنالبابذلكفيغبماإلىحكمهأوروايتهفيذهبلمن
ا

ةالمديعبنعليواستعملالعلماء،منجماعةاستعملهتعبير

طريقأخذ"والحاكم:"الطريقلزم"حاتم:وأبوالمحخةأسلك"

اتبعالاحجر:وابنالسهولةإالاسلكالبغدادي:والخطيبالمجرما
دظلعاا

(6)
هم.وغير

بعضفمانالوهم،فيالنقادأوالرواةوقوعانلامننوعاأحياناويكون

أبيه،عنكرواينهمعين،سنادب@أومعينشيخعنبالروايةمعروفأيكونالرواة

يحدثقدولكنهاشتهربالذيالإسنادبهذاأحاثيث@أكبفتكرنجد@عن

الإسناد.بغيربحديث

الإسنادبذلثفيرويهالحديط،هذاويقلبفيهمبعدهالرواةبعضفيأتي

فوهمالجاثةسلكةلهفيقالالشهير،

2/1الا@كاراليتانج@2@حدد(.@مالةالعرباللسانا@@ 94.

يععأ(.لابهدالحللا(3)

1الحدي@ه:علوم@معرفةلا( 1 حرمالن@ارط.(28للأوعقبالحلميةط.8

3لحداد،تارلخ@(5) 6 7 / العر@.@4
38وابرححر!2/016لهكتيلأ( نحفبقي1
الحاث@)سلكالمحتفي@!اللسانانظر(7)



-

@لفعالد@لعللفي@لجامع

منهمالوهمويكونالجادة،فيسلكونالحطأعلىجماعةيتواردوقد

ااتفقوماأنإلااتفقوا،وإنالجماعةهؤلاءأنيرونالألمةأنإلا

الجماعففيهالخطأعلىيتفقوأنالأن@ان،عليهتتواردأنيسهلمماعليه

خلافعلىالحفاظوروايةالمعهودة،الجادةعلىجاريةروايتهمتكونكأن

المعروفةوالسلسلةالتحفظ،مزيدعلىدالالجادةغبرفسلوكالجاثقا
حافظ.إلايقولهالاالغريبةالسلسلةبخلاتالألسنإليهاتسبق

سلكقدحفظهسوءمعالحفاظعنالمنفردكانفإن"رجب:ابنقال

ةوخطنهوهمهفييرتابيكادلافإثهيخالفونه،والحفاظالمئسهور،الطربق

لامنفيسلكهكئيرأ،والأوهامالألسنةإليهتسبقالمهورالطريقلأن

لأيحفظ

الغالبوهوالسندوفيقليل،وهوالمتنفيالجاثةسلوكويطرأ
راوعنجماعةيسلكهاقدبلواحد،راليعلىمقتصراالجاثةسلوكولب@

بنومحمدسليمانبنومعتمرعيينةبنسفيانورواه@@حجر.ابنيقولواحد،

بنال@هعبيدلأنالجالة،سلكواوكأثهمباسقاطهعمربناللهعبيدعنعبيد،

عنمهمكثرنافععنبالروايةمعروفعمر

لتعلقهالجاثة،سلوكبسببكانالمشهورةالأسانيدفيالخطاوقوعإن

روواإذابالضعفاءفكيفالمكثرين،عنضبطهخ@منسيمالاالروافبذمن

الألشة:إليهاتسبقالتيالاسايدومن!()عنهم

عمر.ابنعننافع،عنمالك،ا-

عاث@.عنأيصع@عروة،بنهام-2

2الأحا@يشلأتقويةيردالارناثات(1) 9 60.

7الترمذي!عللدنرح(2) 2 5 / طلمه2/1وعترو2

.74الر@محه:وقرائنالحلللقواعدا@طر(3)

04اللىي!المغالأ 4 7 / .(5921)عق@1

د.:"الرجحوقران@الحللق@اعدانظر.إ(5)

ممام



الجادةبسدوكالإعددلنا،:وي@محلل
-

هريرة.أبيعنأبيه،عنالمقبري،سعيد-3

جده.عنأيه،عنشعيب،بنعمرو-4

عاثثة.عنأبيه،عنالقاسم،بنالرحمنعد-5

أبيه.عنسالم،عنالزهري،-6
أن@.عنثابت،عنزيد،بنحماد-7

كتابفيالباحثنأحدمنهاالمشهوربجمعقاموقدوغيرها..

ما@لجادة:فلكفيسالكاللنقاتمخالفار@ويهفيهأخطأومما@

عنصالح،أبيعنبكر،أبيمولىسميئعنعجلان،بنمحمدروى

عليهمالسجودشقةإليهالنبي-ش@أصحابشكاقال:دكالبه،هريرةأبي
بالزكجا.@ستعينوافقال:!تفزجوا،إذا

السجوذطالإفاركبتهعلىمرفقهيضعآنذلدةعجلانابنقال
وأ

بنوا)682(،لترمذ@وا9(،20)وددابووأ2/33،9أحمد

ا/والحاكم)8191(،حبانوابنبتحقيقي،(31هيه"الذيل"فيكماخزيمة

2 1والبيهقي2،9 1 6 سعدبناللبثطريقمن2-117/

الشرحفيالطحاويفأخرجهعجلان،ابنعلىواحدغيرالليثوتابع

1/2الآثار"معاني 3 11)العلميةط.وفي0 سريحبنحيوةطريقمن(34

4احمدوأخرجه: 1 7 / الرحمنعبدبنيعقوبطريقمن2

نيلإسكندراا
6يعلىأبووأخرجه: 6 كماخزيمةوابن2(،لطله"،المعجمداوفي(63

رلممطبرع،الحدلطأسايخدلالتهورصوكتالتالزرقيالتكورعبدعا@لومو:يا(
ليها@ل@الحدينييرجعالمنهورةالسلاسلوهذهالجريح،بلدنافيالكتبيصلنا
لها.المارثةالأحاثيتوفرةلينطرالأشراشااتحفة

.(5يا*لتفريب@ا@@نهرر!إمامفقيه،نت،@نقةومو.(2)

11)يبهتترالاالثقق@وهو:@@) .(7824)ج@لتقراالئقق@ومو:لك@6



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

الزبرقانبنمحمدطريقمنبتحقيقي(3158)عقبالذيح!9في

المدينيجعفربناللهوعبدالمصريايوببنيحيىأيضاوتابحه
(3"

8الحلل،"فيالدارقطنيعدكما 5 / 1 0

ا(.م@3)س

الرحمن،عبدبنويعقوبشريح،بنوحيوةسعد،بن)الليثةستتهم
بنمحمدعنجعفر(بناللهوعبدأيوب،بنويحيىالزبرقان،بنومحمد

المتقدم.لإسنادباعجلان
وابنخزيمة،ابنالمتقدمين:منالأئمة:منعددصححهالحديثهذا

@،يخرجاهولممسلمشر@علىصحيححديثهذاالحاكم:إوقالحبان،

وقوىأسد،سليمحسينوالشيخشاكر،أحمدالعلامةالمتأخرين:ومن
شعيب.الثخ@إسنا@

خالففقدبالإرصال،محلولئهاإلاالصحة،ظاهرهالإسنادهذاقلت:

مرسلا.روياهاللذينعيينةبنوسفيانالئوريسفبانعجلانابن

فيوالبخاري)4762(،شيبةأبيابنالمرسلة:الروايةأخرجوفد
1الكبير@4/التاريخإ 7 2لا4 1لهالصغير@،التاريخ1وفي(49 8 والبيهقي2،/

1 1 7 / بنالنعمانعنبكر،ابيمولىسميعنعييفبنسفيانطربقمن2

مرسلأ.عيهرو،النبيعنعياش،أبي
عنالثوري،سفيانطريقمن(2928)الرزاقعبدةأيضأوأخرجها

الإشادبهذاسمي،

وهمالمعللين،جهابذةمنأربعةالمرسلة-الروايةأعني:وصححها-
4/1الكبير"التاريخ"فيالبخاريالإمام 7 2لا4 والأول-"قال:إذ(49

وهمردما@صلوقرهو:(1)
ه(لكعهلالنقريه"

(7511)التقريسلأ@أحطأ"ربماصدوق@ومو.(2)
(3255)لئقريسالاصع@!"ومو(3)

6للاالتقريب@@ه!إهريرةأليأحا@يتعليهاختلطتأنهإلاصدو@وهو@(4) 13)
1هالكبرىالسر@ديا@قيالإسادمداوفكر(5) 1 7 / محلقأ.2



الجالةبسلوثاب@لدلناور@ال@محلل
-

لابنه"العلل1فيكماحاتموأبو"،رسالهب@أصحالمرسل-الطريقةيعني

عنعجلان،بنمحمدرواهحديثعنأبيلأوسألتابنه:قال-إذ(546)

بم@ت...اللهرسولإلىشكيقال:هريرة،أبيعنصالح،أبيعنسمي،

النبي-ست،عنعياش،أبيبنالنعمانعنسميئ،عنوغبره،عييةابن@رواه
أبيبنالنعمانعنسمي،حديثوالصحيح"يقول:أبيفسمعتمرسلأ.
المرسلفصححالترمذئتلميذهالبخارفيوتغمرسلأ@ا.ط،النبيعنعتاش،

أبيحديطمننعرفهلاحدي@هذافال:(28للأالكبيراالجامعفيمحما
الليث،حديامنالوجماهذامنإلاغبهتالنبيعنهريرفأبيعنصالح،

عنواحدوغيرعيينةبنسفيانالحديثهذاروىوقدعجلان.ابنعن

روايةوكأنهذا.نحوعوو،النبيعنعياش،أبيبنالنعمانعنسميئ،

الكلام،هذاعلىالترمذفيالإماموتعق@الليت،.روايةمنأصحهؤلاء
النعمان@صسمي،عنالحديثرووامؤلاء"بقوله:شاكرأحمذالعلامة

@ه،هريرةأبيعنصالح،أبيصسمي،عنرواهيعدبنوالليث@رملا،
بنوالليثويعضد@الاخرأحدهمايؤيدمختلفان،طريقانفهماموصولا،

فالحديثبه،انفردومازياثتهقبولفينتررولاحجة،حافظثقةسعد

(1)أحمدالإماملمسندتحقيقهفيشعببالثخعهنقلهصحيح.
1 8 2 / 14.

عجلانبنمحمدبهتفردالموصولالطريقأنيتبينتقدممماقلت:

هذاأنفدعرىعيينفبنوسفيانالثوريسفيانمنهعأوئقهمامنبهمخالفا

فيه،واهمعجلانوابنواحدفالحديثبها،لهطائللاإصنادانلهالحديث

مرسل.أنهوالصواب

10/8العلل!9فيالدارقطنيالحسنأبرالمعفلينإماموقال 5
س

سميلأيرويهالمرسلة:للروايةومصححأالحديث،لعلةمبينامثا(-3)

عنعجلان،بنمحمدفرواهعنه،واختلفالرحمن،عبدبنبكرأبي@ولى

سعد،بنوليثالإسكندراني،يعقوبفرواهعجلان،ابنعنواختلفسمي،

الحلية@2/78الترمديلحامعنماكرأحمدالعلامةطجةمنمرصعهديعليهوقثتنم(1)



-

يللف@ليد@لعلل@لجامعفي

جعفربناللهوعبدالمصري،ايوببنويحيىهمام،أبوالزبرقانبنومحمد

هريرفأبيعنصالح،أبيعنسمي،صعجلان،ابنعنالمدين@،

بنالنعمانعنسمي،عنعجلان،ابنعنرواهخالد،بنوهيبوخالفهم

بنوسفيانالثوري،سفيانوتابعهجمط.النبيعنمرسلأ،الزرفي،عباشأبي

وهيب،قالكماعياش،أبيبنالنعمانعنسمي،عنرووهوغيرهماعيينة

عنسمي،عنأخبرتجريج:ابنوقالالصواب.وهوعجلان،ابنعن

ابنعنعيسى،بنصفوانعنوقيل:أيضأ.مرسلأعياش،أبيبنالنحمان
ابنقالأيضا.مرسلأعياش،ابيبنالنعمانعنسمي،عنعجلان،

منمما.سمعتهقدانيأعلمولا:(1)عباس

7/2لأالباريفتحديإرجبابنالحافظقاللذا اصحوالمرسل":45
ويخرهم.رقطني،لداوالترمذي،وازي،لرااتمحاوأبيري،لبخااعد

الحديط:هذاوخلاصة

الفن-هذافينهأوئقوهمااثنينخالفعجلانابنإنا-
سميأنة،الحديثهذاسياقهفيالجاثةسلكعجلانابنكأن-2
هريرة.أبيعنمكرصالحوألوصالح،أبيعنبالروايةمعروف

نكرهماعجلان:ابنتوهيمفيإليهذهبناماعلىبهيستأنسومما-3
لأالعلل1فيالدارقطني

الرواةمنخمسةفكرأنهتقدمفكماعليه،اختلافمن
هبووهمامرسلأ،عنهروياهالرواةمناثنينأيضأوفكرموصولا،عنهرووه

نف@عجلاتابنحديثضعفعلىدلي@يكونالاختلاتفهذاوصفوان،

ستةرواهقيل:
(2)

روايةفتكوناثنان:وخالفهمموصولا،عنهالرواةمن
الحدل@فيمخالفلهيظهرلملوفيماهذافنقول:بالقبول،أولىالجماعة

إلا@ليلالاختلافهذايكونفلامثلومخالفوهيخالف-أنأما
أعلم.واللهضعفص

أعلم.وا*تحريفا،يكونوالمطبوععحلاد،ابنالمقصود:لحل(1)
وحب.خمةفذكرالدارتطنيأماالتخريجلحي@نفادكرناهماعلىومدا(2)



الجادةبسلوكاب@دلنا،:ر@علل
-

جهابذةتضعيفبعدحجة،المرفوعصححلمننجدلاكله،نلكبعد

يبحثأنالمتأخرينمنمخالفنهمأرادبمنوالأولىالمتقدمين،منالمحدثي@

فهممحالفتهم،منأفضلحكمهمفيالمتقدمينموافقةلأنيجتهد،ثمجيدأ
اللهوالأمور،منأمرعلىاجتمعواإذالاسيماالنبرة،عصرإلىالأقرب

(1)لأشرافا@اتحفة
"9/1 5 /14المهرظإتحافوإ)08521(،2

الحسن،سمعتقال:السائب،بنحريثروى@حر:مئال@

ط،اللهرسولأنللأحنه:عفانبنعثمانعنحمرانحدثنييقول:

عورفيييو@وثوبالخبز،وجلفبيت،ظلسوىشيءكل"فال:

@احقفيهن@دملابنفليسهذاعنفضلفماو@لماء،

1/6وأحمدم@،3)الطيالسيةأخرجه )411(،لهالزهد@،"وفي2

"الزاهديحوصفةالزهد9فيسعيدوأبو2،لمها/الضحفاعه"فيوالعقيلي

المنتخبفيكماعللهفيوالخلآل)741(،الكبير!"فيوالطبرانيمأ،2)

2:@جرجانتاريخ9فيوالسئهمي)3(، 1/6،1"الحليةدافينعيموأبو2،1

6لاالإيمان!شعب"فيوالبيهقي وفيالرشدط.(57ولثلأالعلميةط.(17
ابرو@لا،2/5@@اسفا@ةتذكصفيا@سرانيوابن)306(،لهالآ@اب،1

654-1/554@لمختارةا"فيلمقدسيوا1(،33روالحللا9فيلجوزيا

فيوقعالمكذاالحاشية.ليوقالعلية،ابنطبحته:إليرل@الدكتررتبتهالني(1)
أبديا،.ببناليالأعرل

اشر؟الدكتورعهاينحدتاليتلكأعولأفيمامر:فال
الكتبيحققلمومو

صرجرعيالحرفتهإتقان@برنامحبل@رحوعيرعدتجورفواحلةسخةعلىسوى

الصوا@علىانصوحدتالمصورةللمخطوطات

بكرأليرصفيائراهعماد،بنعثادسولىأبان،ابنأرله،لضمخسران،(2)

1الصدين
(1513)التقريبنفقه0

أحد.روايةلفط(3)



-

@للف@اند@لعلل@لجامعفي

من(5511)لمه/2@الكماللأتهذيبفيوالمزي3(،13)654و(033)

واللفظ.الإسنادبهذاالساثببنحريثطريق

12)والترمذي4(،للاحميدبنعبدوأخرجه: 1(،4لاوالبزار4(،3

4/3والحاكم العلميةط.(6180)@الإيمانشعب"فيوالبيهقي1،2
5ولا الغربط.وفيها6/3بغدادلأتاريخ"فيوالخطيبالرشد،ط.(76

1 2 9 1/4المخارمه"فيوالمقدسي7،/ 5 بنحريثطريقمن(329)5

بنعئمانعنأبان،بنحمرانفال:الحسن،عنالائب،

@لخصال:هذهسروفيحق@دملابنلي@قال:إبمه،النبيئأن@ه:عفان

و@لماط@لخبزوجلفعورنه،يو@هيوثوثيسكه،يث

بنيثادصحديتوهوصحيححدباالصذاعفبه:الترمذيفال

بنالنضرقاليقول:البلخيسلمبنوسلبمانأبا@اودوسمعتالسائب،

@ام!.معه!لي@يعني:الخبر،جلفشميل:
الحديثهذافإنعظيم،بحرالحديثهذاوبينالصحةبينقلت:

تهذيب"فيحجرابننقلفقدج@،اللهرسولإلىنسبتهتصحلامحلول
2/2التهذسه 1 عنالحسن،عنروىأحمد:قال"قال:أثهالساجيعن6

ذكروقد@الرمذيأخرجهالذييعنيمنكرأ،-حديثاعئمانعنحمران،

بصري،شيخهذافقال:حريثعنأحمدسئلةفقالعلته،أحمدعنالأثرم
عننضلشيءكل"عئمان:عنحمران،عنالحسن،عنمنكراحديثأروى

فبمه.تملابنحقفلاتم،ابنعورةيو@هيوثوب@لخبز،وجلفبيتظل
عنالحسن،عنقتادة،عنسعيد،نعم،قال:يخالفه؟فنادةقلت:قال:

حدثناقال:روح،حذئناهأحمد:قالالكتاب.أهلمنرجلعنحمران،

@بهفتادةعنيصيسعبد

إلاعثمانعريروىنعلصهلاالحديثداوهذا)41،(:عقبالبزاروقال

الترمذي.روايةلفط(1)
17/1متق!@رلغتانظر.!وا(2) @./4هلإكما@او@2،2



الجادةبسلوتاب@دلل@سناو:محلل
-

هذاإلاعثمانعنحمرانعنالحسن،أسندولاالاسناد،بهذا

2الضحفاءأفيالعقيليوقالالحديش@، 87 علىشابعولااسسن،عن1:إ/

@مألتقال:الخزاعي،نصربنأحمدعن2لحها/فيلخهونقلحديثط،

زويوقدولن،المطغبينفقال:الساب،بنحريثعنشميل،بنالنضر
فيالدارقطنيوقاللينةا.أيضأفيهوالروايةاللفظ،مذابغيرالنبي-ظ،عن

عنالحسن،عنالسائب،بنحريثرواهكذا@:(265)29/3@العللإ

عنالحسن،عنوالصوابفيه،ووهمور@النبيعنعثمان،ع@حمران،

ي@331(:"لاالعللفيالجوزيابنوقال@الكتابأهلبحضعنحمران،

@ه.اللهرسولعنيصحلاالحديثوهذا@

هذاروايةفيالجادةسلكأئهفيهحريثوهمسببولعلقلت:

عثمان،عنبالروايةمحروتعثمان-مولىوهوحمران-لأنالحديا.

)حمرانيعني:معروفبإسنادساقهالحديطبهذاالتحديثحريثأرادفجنا

الحسن،عنقتادةرواهحيثمنصوأجلأوثقهومنفخالفعثمان@عن

لاشاذةروايتهلتكونالصوابوهرالكتاب،أملمنرجلعنحمران،عن

حجة.بهاتفوم

ضعيف.كلاهمابطريقينالحسن،عنمرسلأالحديثهذارويوقد

(64)لأبيهالزهدا"علىزوائدهفيكماأحمدبناللهعبدفأخرجه:

عمرات."@لى؟المطبوعفيتحرت

الموافقوهوالجرري،اسعللمنوالشتمنكر،لفظومرالشا@المطوع:في
أعلم.واللهأحمدالامامللفظ
ابن@ل@رحللجاءمعمر.عنالرزاق،عدقالهماقتاثفضطفيمناينكرومما

@رأيتدحلتمماأعطمسهادخرجتلؤلؤفالتقمتحمامةرأيتفقال:سيرين،
الثمتأحرىحمامةصرأيتدحلتم@اأصغردخرحتلؤلؤةالتقتأخرىحمامة

دحلتمماأعطمخرحتاليأماسبري@.اسلهدقالسواءدحلتكمالمححرحتلؤلؤة

حرحتالتيوأمامواعطه،سثيهيصلنملمطقهيخجؤدهالحديثيمعالحشثذاك

كماحرحتالنيوأماديه،ويخكمهينفصسبريرمحمدسفداكدحلتمماأصعر

6/1الكما@ه@اتهدب"الاسأحثطوهوفتاثفلهردحلت 0 )ك@45(1



=

طلف@ائد@لعللفي@لجامع

بنبثرحدثنيقال:حاتم،بنمحمدحدثناقال:الحكم،بنبيانحدثناقال:

بنحوهالحسن،عنهئام،عنيون@،بنعيسىحدئاقال:الحارث،

عا.فوص

فيالذهبيعنهقالإذ"الحكمبنبيانلجهالةصعيف،إسنادوهدا
يعرتلا":(3331)1/653"الميزان9

حدئناقال:حسين،حدئناةقال(2391)الزهد"@@فيأحمدوأخرجه:

به.الحسن،عرالمبارك،

فقدعنعن،وقدمدلقفضالة-ابنوهوفالمبارك-ضعيفإسنادوهذا

2"الكمالتهذيب"فيالمزينقل 8 أنهمهديبنالرحمنعدعن(6358)7/

عنونقل@،الحسنسمعتفيهيقولضيئاإلاشيئأللمباركنكتبلم"قال:

وعنحدنناا،فيهيفولشينأإلاشينامنهأفبلولم@فال:أتهسعيدلنيحيى
والتعديل!الجرح"فيحاتمأبيابنونقل"،يدل@المبارككان"قال:أنهأحمد
8/38 فهوحدثناقال:فاف@كثيرايدلى9قال:أنهزرعةأبيعن(5571)9
التدلب@ا،شديد"ل@47(:االآجريسؤالاتفيكما9داودألووقال"،ثفة
يدلى@.مباركوكانئبت،فهوحدننامبارك.قالإفا"ةأيضاوقال

الحسنالمرسلأنسيماولابالإرمال،ضعيفانالطريقينهذينإنئم
4الكفايتا:@فيالخطيباخرجه:فيماأحمدالإمامقالالبصري، 26:

ربع،أبيبنوعطاءالحسنمرسلاتمنأضعفالمرسلاتفيولير9
واحدإكلعنيأخذانكاناتهماف@

6/5لألأشرافاتحفة"وانظر: 903المسند@4/أطراف9و9(،097)38

12/4الجامع!المسندو"9(،5)كلأ 9 1(9741).

إلىالضعيفالإسنادفيحولالجادة،سالكايىد@لر@يخطئوقد@
عدمفلكإلىلدلوإنماالاسناد@لصحيح،لذلكولا@صلصحيح،ناد@@

93-0593اليشهعلمتحرير1وا@ظر:(1) الجديع.اللهلجد6



الجادةسملوكابملدلري@سناو:محلل
=

عنالأخضر،أبيبنصالحرواهمامثاله@لمجرة،وسلوك@لضبط،

امرأةإنقال:عمر،بناللهعبدعنالله،عبدبنسالمعنالزهري،
(1)

نووونحنهذه،دارناسكثاالتهعرسوليافقالت:كس@التبيئجاعت

فووها@و@ابيعوها،فقال:فاختلفنا،بيننا،ذاتوساءفأصبحناوفر؟،

"ذمبمةوير

فيكماخزيمةوابن)1503(،الأستارأكثف"فيكماالبزارةأخرجه
الذيلإلا

(3)
3يلا الإسناد.بهذاالأخضر،أبيب@صالحطريقمنبتحقيقي(12

خاصةضعيصفهوالأخضر،أبيبنصالحوعلته:ضعي@،إيسادومذا

برواية(11)تاريخهفيمعبنبنيحيىعنهقالإذالزهري،عنروايتهفي

الصغيراالضعفاء9فيالبخاريعنهوقال"،الزهريفيبثيءلي@"الدارمي:

3/4لأالكمالتهذيب"فيالمزيونقل"،لينالزهريعن@:(164) 1 9

بنصالحوذكرمعافبنمعاذلأسمعتقال.علي،بنعمروعن(2781)

فلاعليصوقرأتالزهريمنسمحتيقول:سمعتهفقال.الأخصر،ابي

جيدأ،كانهكذاهذاكانلوجنبما:إلىوهويحيىفقالهذا.منهذايأص

هذاأدريلافقال:مكتوبأ،شيئاووجدوعرضسمعولكئهوعرض،سمع

الزهريصيروي":3كلأا/لماالمجروحين9فيحبانابنعهوقالهذاإ،من

ماعليهاختلطالعراقيون،عهروىمقلوتجعأشياء
وجدبماالزهر@منسمع

ذاكأ.منهذايميزيكنفلممكتوبأ،عنده

1حاؤوقهمأند@البرار.روايةدي(1)
00.

2السنن!دمعالمفيالخطابيفال(2) 1 9 / لتركها@أص@تمايكرنأنيحنملدقدة4

الدارببأصالهم)ت@االمكروهأنمنصموسهمفيرقعلا)بطالاعها،والتحول

صخامر@كانما@رالالوهم،ثلكماثةانقطعتعنهاتحولواافل@وسكناما،

أعلماواثه@يها،اثبهه
الكتا@فيماكلبط@@خزيمة،ابنعححهااتيالأحا@يتصلبىالحدبثومنا(3)

وهداا@سنا@علىالستنصذرماارفيصتوقفأوضقفصماإلاةكدهصحيح

يأتي.كماضعفهعلىهرنص@ساالحديث



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

الروايةبهذهتفردوقدضعيفق@الزهريعنصالحروايةأنالآنتبين

فيها.فوهمالموصولة،

عندي-في-أخطأ":(3051)عقبالأستار"كت"فيكماالبزارقال

عنالحارثبناللهعبدبناللهعبدعنالزهري،يرويهإئماةعالح

مرسلا@.ضدا@بناللهعبد

3للأعقب@الذيع"فيكماخزيمةابنوقال بنصالحومموقد":(12

الإسناثه.بهذاالحديظهذافيالأخضرأبي

1التمهبد""فيالبرعبدابنوقال 8 6 أبيبنعالحإلايروهدلم:9/
الزهريأصحابوثقاتالزهري-فيبالقويولي@الزهري-عنالأخضر،
عننوفل،بنالحارثبناللهعبدبناللهعبدعنالزهري،عنيروونه

.@مرسلوهويالنبيعنشداد،بناللهعبد

إليها.الممنارالمرسلةالروابةأما

1للاجامعهفيمعمرفأخرجها: 9 8/1البيهقيطريقهومن2(،5 4،0

1التمهيد""فيالبرعبدابن 8 6 /9.

بنسفيانطريقمنالتمهيد@19/681فيالبرعبدابنوأخرجها:

بنالحارثبناللهعبدعنالزهري،عنعيينقأوابن)معمر،كلاهما:

مرسلأ.الأنصارمنامرأةأنشدادةبناللهعبدعننوفل،
همابلافقات،مناثنينلمخالفتهةمنكرةصالحروايةتكونهذاوعلى

لاتفاقالمرسلةالحديثلهذاالراجحةالروابةفتكونالزهري.أصحابأوثق
عليها.الحقاظ

"،مرسلهذا"عقجه:البيهقيقال
فيالمرسلةالروايةحجرابنورجح

77لماالباريلافتح / 2لاعقب6 8

@يالتركمانيابناعنرضوقد
قوله:فيالبيهقي-على@االنقيالجوهردا

ك@-التبيئإلىجاع@التيةيعنيالمرأة-@اهذهفقال.مرسل@اهذا



الجادةبسدوكلالإعد@مللإي@سنا،:

شدادوابنصحابيق@
رف@ومعاذوعليكعمرالصحابةقدماءمنجماعةسمع

إذنفالحديثالحدي@،أهلجماهيرعندكالعنعنةكذاقالفلانأإنوقولهم:

جهابذةمنجهبدعلىالتركماليابناعترضمااكثرماأقول:

يستئسهدفقلمابرأيه،اجتهادهيإتمااعتراضاتهوأغلبكالبيهقي،الحديث

القبيل.هذامنهناواعتراضهالمتقدمين.منأحدبكلام

وعليكحمرالصحابةقدماءمنجماعةسمعشدادوابن"فقوله:
ومحا

الصحابةمنسمعأثهيعنيهذافهلالصحابةقدماءمنتابعبسمعذا

منفكمالخصوص؟وجهعلىالمرأةهذهمنسمعأئههذايعنيوهلكلهم؟

أتهفرضوعلىمنهم.كثيرمنيسمعولمالصحابة،قدماءمنسمعتابعيئ

سياقنف@والانقطع،السماعحيزفيليستفالمسألةالصحالة،كبارسمع

أنالتركمانياب@زعمإذاإلاالإرسال،جليالحديثلهذاشدادب@اللهعبد

الصحابة.منشدادأبن

"وانظر:
8/3المهرةاإتحافو"5/40،1الزوائدأمجمع 9 9له6 62).

الوجه.هذاغيرمنالحديثهذارويوقد

)4293(،ودداوأبو)819(،المفرد!لأدبا"فيلبخاريافأخرجه:

البرعبدوابن8/01،4والبيهقي9،9الحديثأ:مختلفتأويل9فيقيةوابن

9/1التمهيد""في 86-1 4/3المختارظ"فيالمقدسيوالضياء8،7 6 4

طلحة،أبيبناللهعبدبنإسحاقعنعمار،بنعكرمةطريقمن(1529)

فبهاكثرثارفيكتاإثاالثصرسوليارجل:قالقال:مالك،بنأن@عن

فيهاوقئتعد@نا،فيهافقلأخرى،دارإلىفتحولناأموالنا،فيهاوكثرعدثنا

ذميممهوميدعوهالرالرقوها،@لى:اللهرسولقالاموالنا،

يغلطصدوقفهوعمار،بنعكرمةخلاثقاترجالهالإسنادهذا

(4672)لنفريسالا(2)البخاري.روايةلفظ(1)



=

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

بالتدلي@.وصفقدكونهعنفضلأتفزدهيحتملممنلي@وهو

والدارتطنيأحمدالرصفهيععما:المدلسين!طبقات"فيحجرابنقال
7/1والتعدي@!الجرح1فيحاتمأبيابنونقل"،بالتدلي@ أئهأبيهعن(41)6

"المدلسين9كتابهامشفيكماحبانابنعنهوقالثل@إ،الربماقال:

@التدلي@كثير":(44)

طرقمنطريقأيفيبال@ماعيصرحلمنهف@بالتدليىوصفهوعلى
منكر.والمتنالحديث،

الأدب9فييقولالبخاريالإمامجعلتالتيهيالعلةهذهولعل
نظر".إسناده.(918)حديثعقبالمفرثه

1/2@الأسرافتحفة"انظر: 1 6(193).

الأنصاري.حارئةبنسفلحديثمىرويوقد
4/1الكبير"التاريخ9فيالبخاريفأخرجه. 0 أبيوابن)0012(،1

01)"والمثانيلاحادا"فيعاصم وأبو)9365(،الكبير!1فيوالطبراني2(،6
عنعياضبنأن@عنطرقمن(3331)الصحابة!دمعرفةفينعيم
إسحاقبنسعد

(3)
حارثةبنسلعنكعببن

()

شكاقال:الأنصاري،

فهلا"فقال:ففنوا،عددوهمداراسكنواأتهمع@يرواللهلرصإلىفوم
ذمبمث@.وستركتموما
ابنفنقلصحبته.فياختلفقدسهلاأنإلاثقات،رجالهإسنادهذا

2/5الغابقاأسد"فيالأثير 7 2/4الإصابقه1فيحجروابن)مم@22(،0 0 4

التابعينا،فيوعدالهصحبته،تصحلا"قال:تهامندهابنعن(3518)
4/3لأالئقات"فيحبانابنوفكره 2 يرويوقال:إالتابعينعدادفي1

لامهأ."ال@ملشنلأسماءالتيينران@.إ(1)
.(56لادافؤيبادن@قاوهو:(2)

سحد!بن@سعدبلى:البهير،@السعحمليتحرف(3)

2لهدثقتا@النفريباومو:@ا( لحي(5).(22
جاريفه.ةإالصحابنامحردة"



الجادةبسدوثالإعهدلر@النا،:محلل
-

الحديث:هذافكرهعقبفقالتابعي،أئهالبخاريالإمامورخح."المراسيل

."@مرسل

ذكرالعدويإنالغساني:عليأبوقالقد"الأثير:ابنقالحينفي

أهلأجمعلوفان،بنمالكبنعامربنقي@بنحارئةبنسهلبنحارثة
بنسهلوابنهالقداح:ابنوقالأحدا،شهدأنهعلىالقداحوابنالمغازي

بنسهلبنوحارثة"قال:أنهنصرأبيعنونقلأيضا"،أحدأشهدحارثة

وقولبعدما..والمشاهدأحدأ،جميعأشهداسهل،وابنهلؤذان،بنعامر

ليوعداثهيصح،ولاالصحابة،فيعاصمأبيابنذكرهإتهمنده:ابن

أعلمأ.واللهجدأ،كرببأحدأشهدأتهعلىالانفاقمعالنابعبن،
حارثة.بنسهلبنحارثةبنسهلاسمهالحديثراويأنتقدملمول:

الصحابقعكبارصشكونإثهشدفلاأحدمعركةفيشاركإنالراويوهدا

الئأن-هذاسيدوهوالبخاري-علىخفيلماصحيحأالأمرهذاكانولو

وابنم@الجدبينلب@لهوقعأحد،معركةفيشاركإئهقالمنأنوالظاهر

سهلهوأحدبمعركةالمشاركيكونأنالمحتملمنةأعنيوابنصوالأب

منقولالأساسهذاوعلىالحديث.راويسهلابيحارثةابنهمعالجد،

اعلم.واللهبوصله،قالمصوأرجحأوجهرسالهب@قال

بالصواب.أعلمواللهمرسلأ،الحديتيكونهذاوعلى

1الزوائد@5/لمجمعانظر: 04-1 05.

ذ@ه.مسعودبناللهعبدحديثمنرويوفد

4/5"الكامل9فيعديابنفأخرجه: الإيمان!شعب"فيواليهقي4،5

العزيز،عبدبنسكينطريقمنالرشدط.(1301)والعلميةط.(1363)

فوثمأنىقال:مسعود،ابنعنالأحوص،أبيعنالهجري،إبراهيمعن
وكنافافترقنا،وفرةذويوكتاسكنا@ارأ،إناالله،رسوليافقالوا:يالثبيئ

منهاانتقلوافميمقما@ر:وسعنهايخرجواس@:إالنبيفقالفقللنا،عددذوي

ذميمة!.ومي



-

@مد@لف@ي@لعللفي@لجامع

ضعفاءعنيرويصدوقالعزيزعبدبنفسكينثضعيفإسنادوهذا

معينبنيحيىعنهقالإذعنهم،روىالذينالضعفاءأحذالهجريو)براهيم

عا،بمئميلي@"الد@ري:برواية(1322)والدارميبرواية(162)تاريخهفي

3الكبير"التاريخ9فيالبخاريعنهوقال 0 9 / عيينةابنكان)2201(:إ1

78"والتعديلالجرح"فيحاتمأبيابنونقليضعفطا، / أتهأبيهعن(714)2

@الحديثلينبقوي،لي@9فيه:قال

سعيد.بنيحىحديتمنرويوقد

أبيبرواية(20)ماوالليثيبرواية(27روالموطأدافيإمالكفأخرجه:
يث@وواللهرسولإلىامراةجاتقال:ئهاسعيدبنيحبىعنالزهري،مصسب
العددففلوافر،والمالكنبروالعددسكناهادازالثصرسوليافقالت:

ذميمئه.ددعوها@ه:ح@اللهرسوذففالالمال،وف@ب
مالك،بنأن@عنروىالتالعين،صغارعدادفيسعبدب@ويحيى

جم@فه.النبيئعنيصحلافالحديثلذامرسل؟فحدثه

(2461)لتقربا@

يرالحاظعتوقال
رفعالحليت،الي@:(252)النقريس@1



الشيوحبجمعالإعهدلفى@سناو:علل

ل@ا@إيع-

@لأالشيو@خ+الاعلاا@موعبلمغ+6
تقدم-كماالتددي@-مننوعأيضأوهوالإثواج،أن@ل@منالئيوخجمع

العلم.لطالبفائدةنوعمنيهلمابالكلامأفردته@)تما
مختلففبأسانيدالحديثجماعةيرويأن"فقال:الحافظ،عزفهوقد

يبينولاالأسانيد،تلكمنواحدإسنادعلىالكلفيجمعراو،عنهمفيرويه

حديثبي@جمعإفاالرجلأنهذاومعنى"رجب:ابنوقال@الاخلاف

هدايقبلفلاينفق،لملفظهمانفالظاهرواحدةسياقةالحديثوساقجماعة

كانكماواختلافهم،شيوخهاتفاقيعرفلحديثه،متفنحافظمنإلاالجمع

الثيوخبينالجمعوكانوغير@الافكحديثفيلهشيوخبينيجمعالرهري
إسحاقابنعلىأنكركماهذا،يضبطلاممنوغيرهالوافديعلىينكر

القاري:عليوقال"الأعرابيعوتعلىأيضاشعبةأنكرهوقدوغير@
أتهوحاصله:"

عنهم@يرويهإسناثهفيمختلفي@جحاعةعنحديثاالراوييسمع

بعضيوجدأنالأصلداهمامالدكتوروقال"الاختلافيبينولمباتمات

@ونالحديطلفظفيالرواةلتصرتالواحد،الحديثرواياتفيالاختلاف

ساقثمالثيوخ،منعددعنواحدأحديئأالرواةأحدروىفإفاالمعنى،

الراوييكونأنإلاوالخطأ،الوهمعلىهذا@ليعنف@واحدأ،سياقأاللفظ

جدا@الحفظفيمبرزأ

جلركزوااليرخجمعماهيةليواالذيئالأئمةأننبينتقدممما

7النطره:لنزمة(1) 2

6النرمنههعللدضرح(2) 7 6 / 6وعترط2 / 28 ممامط1
1الترمديا.عللدسرحمقدصة(4)@63الفكر":خةصرحيسرحلثه 52.



@لف@ل@د@@لعلل@لجامعفي

فيالواردةالأوهامإنإذبمطرد،نلكولي@السند،فيالوهمعلىاهتمامهم
كانتالرئيسةالعلةلكنوالإسناد،المتنثيأوهامأولدتالأسانبدتلك

قالماالكلامهذاويعضدللشيوخ،جمعفيهاحصلالتيالأسانيدتلكبسبب

عنهمفيرويهمتنهاوإسناثهفيمختلفينجماعةمنحديتايسمعأن"النووي:

"باتفاق

ئنواعه

لوعان:وفيه

اللفظفياختلفواالثيوخمنعددعنالحديثالراوييرويأنالأول:

ألفاظهماختلاتإلىيثيرولاواحد،بلفظعنهميخرويواحد،المعنىلكن
فيمبدبالمعنى،الروايةمبحثإلىيرجعفهذاالمعنى،اتحادعلىاعتمادأ

أنالراويمنيقتضيالاتقانلكنبالمعنى،الروايةبئروطالصنيعهذاجواز

البعضعنبعضهملفظيميزبماعلمهعدمحالةوفياللفظ،صاحبيبين

يبين

ملفقأ،الثيوخمنجماعةمنمجموعهالحدبثمتنيكونأن

سياقاالحديثويسوقألفاظهمفيخلطمنماقطعةشيخكلعنيكونبأن

متقنحافظمنإلايقبللافهذامنهم،واحدكلعندلماتمييزبلاواحدأ

ابنإشارةتقدمتكماشيوخهبينوالاختلاتالاتقانبمواضععارفلحديثه

بنعروةعنرواهثهف@الإفك،لحديثروايتهفيالزهريالإماملصنيعرجب

بناللهعبدبناللهوعبيدوقاص،بنوعلقمةالمسيب،بنوسعيدالزبير،

د@اتا.عالةصكلهممسعودب@عتبة
أوعىكانوبعضهمحديئا،منطائفةحدثنيوكلهم"الزهري:قال
الحديتمنهمرجلكلعنوعيتوقداقتصاصأ،لهوأثبتبعض،منلحديثها

أوعىبعضهمكاناندبعضأ،يصدقحديثهموبعصعائثقيعنحدئنيالذي

2لاتلولطمعالمطبوعالتقريبه5(1) 73 /1.



الشيوغبجمعابك@دلرالشاوةمحلل
-

@بعضمنله
(1)

عياضالقاضينقلهكماالصنيعهذاالزمريعلىانتقدوقد
هؤلاءعنملفقاالحديثلهذاروايتهمنصعهماالزهريعلىاتقدوا"فقال:

الآخر!.عنمنهمواحدكلحديثيمردأنلهينبغيكانوقالوا:الأربعة،

أيضأ:أمرانففيهالسندفيالجمعوأما

منهالحذريلزمممافهذاوضعيف،ثقاتبينالجمعكانإفاالأول:

كانالمحذورهذاولأجلالثفات.عىبئيالضعيفاختصاصلاحتمال

فيسقطمجروحأحدهمرجلينعنحديثاالراوييرويأنيكرهأحمدالإمام

وحده.الثقةعنالحديثجعلعلىويقتصرالسندمنالمجروحاسم

الأسانيدأحديكونكأنخلات،السندمنتهىفيبكونأنالآخر:والأمر
عنديكونأومسندا،لآخروامرسلاأحدهمايكونأومرفوعأ،لاخرواموقوفا

الآخرين،عندمرجر@أالرجلهذايكونولاالإسناد،فيرجلزيادةبعضهم
حدةعلىمنهاكلتمييزبعدإلامقبول،غيرالأسانيدهذهجمعيكونفحينئذ

يدرسسواء،حدعلىوالمتنالإسنادينناولاليوخجمعفإن@نط

محلوكانكبرى،عايةالعلمأهلأولاهلذلكواختلافهم،الرواةاتفاق
فمنآخر،ويردواراوجمعالنقاديقبلأنغريبأفلي@النقاد،ونقددراسة
حديطيجمعلممنيقال@فال:أئهالدارميعثمانع@الخطيبنقلهماذلث

أنس،بنومالكوشبفسفيان،الحديث:فيمفلسفهوالخمسةهؤلاء
الخطيب:وقالالدي@اأصولوهمعيينم@وابنزيد،بنوحماد

ماأذكرأناهؤلاء،غيركثيرخلقحديظيجمعونالحديثالرأصحاب

أبيبنوأيوبالبجلي،خالدأبيبنإسماعيلفمنهم:أسمائهم،منحضرني
البصري،مندأبيبنوثاودالأحمسي،نربنوبيانالسختياني،تميمة
الكوفي،حيئلنصالحبنوالحسنالمدني،الرحمنعبدأبيبن@ربيعة

"ا@ظر:(1)
1"الخاريصحغ 4 8 / لمأ.ا41)5

.373-372"الأحا@يفإعلالفياحمدالإماملمنهحانظر:(2)

.(1918)الراويالأخلاقيالجاح@3@



=

ي@لفال@ند@لعللفي@لجامع

إسحاقأبووسليمانالكاهلي،الأعمشوسليمانالخراساني،سعدبن@زياد

سليم،بنصفوانوالزهريان:التيمي،طرخانبنوسلبمانالئباني،
كدامبنوم@عراليامي،مصرتبنوطلحةشهاب،بنمسلمبنومحمد
الكوفي،عاصمبنعثمانحصينوأبوالبصري،عونبناللهوعدالهلالي،

بنويحيىالعمري،عمربنال@هوعبيدالأوزاعي،عمروبنالرحالنوعبد

الأوسيجحاثةبنومحمدالمكي،ثياربنوعمروالأنصاري،سحيد
طهمانبنومطرالأزثي،واسعبنومحمدالعبدي،سوقةبنومحمد

"البصريعبيدبنويرن@الخراساني،

اجمعوماإفاالثوخبعضضغففقدالأعلامهؤلاءمنالنقيضوعلى

الجعفي،وجابرسليم،أبيبنوليثالسائب،بنعطاءمنهم:شيوخهم،بين
عمربناللهعدبنالرحمنوعبدسلمة،بنوحمادإسحاق@ابنومحمد

مريمأبيبنبكروأبوالعمري،

الثوخ:جمعفيالمحذصراتنحدد@عضأنالانونستطيع
للشيوخجمعهفيكونالعرببكلامومعرفةحفطالراويعنديكونلاانا-

والجمعالأخريات،عنتختلفالرواياتألفاظبعضلأنةمحذورأ
منالتوافقيميزحتىالعربسكلاممعرفةلهالجامعيكونأنيستلزم

التضاد.

فيالاختلاتبمواضعالعارفينالمتقنينالحفاظمنالراوييكونلاأن-2
شيوخه.مرويات

يؤديالمحورةهذهفيالثيوخجضعفإنضعيماالثوخبعضيكونأن-3
روايةميزتإفاولكنالثقةحديثعلىالصعيفحديثحملإلى

الجمع.فيذاكإذبأسفلاالئقاتروايةمثلفكانتالضعيف

.(1918)عفهالراويلأحلاقالجمع"(1)
2/6الرمذي!عللدشرحانظر.(2) 72-6 7 8وعترط.9 1 3 /2-8 1 مسام.ط.7
.374الأحاديف:إعلالفيأحمدالإمام@منهجالظر:(3)



-

نانيا

المتنعلل



@مدثللف@@لعلل@لجامعفي-

أولفظزياثةمنالأحاثيثمتونفيالرواةأخطاءيتناولالقسمهذا
وبيانها.الأخطاءهذهأيضا@ارسةوينناولمعارضة،أواختصار

فيلفظبزياثةالرواةخطألأنلإسناد،اإلىلأصلافيالمتنعللومرجع
فيتبحثلاالمتونعللوثواسةالإسا@فيعلةهيالرواةبقبةعنو)غرابهالمتن
تنافرها.أوبحضهامعالرواياتتوافقفيلبحثبللاختصاراتاأوالزيادا@مجرد

جلالنقاداولاه@ورالبيوأفعالاقوالفييدخلالقسمهذاكانولما
متونفيوالتنقيرفالبحثخاصة،الحديثلأهللي@وهذااهتمامهم.
فالالأحاديث،لقبولخاصةسرائطفوضسواالأصولبينإلىنعداهمالأحاثبث

لاوأنوجوثصالعقلفييستحيلولاكونمييصحممايكونأن"الزركشي:

أنووالصحابة،الأمةلإجماعمخالفأولابصحتميمقطوعلنصمخالفايكون
فدالمظنون،علىالمقطوعتقديمعلىالإجماعلقيامقاطع،@ليعيخالمهلا

قبلهوانالئارع،علىمكذوبائهعلمالتأويليقبلولمعقليقاطعخالفه
فكذلك،الجمعيمكنولمسمعيا،كانو)نالدليلين،بينجمحأتأويلهتعتن

جرتبماراويهينفردلاوأنبه،منسوخأثهحملعهالمقطوعتأخرعلمو)ن
يقبل،لمانفردفإنعلمميعليهميجبأوالتواتر،أهلينقلهأنالعاثة

شدةعلىعميقدليلالأصوليونبهااستعانالتيالضوالطهذهلتول:

لخصهاالضوابطهذهعمومفإنبينهافيماالثرعيةالحلومأواصرترابط
تعومالئرعيةالعلومأنتعلمومنهمعللولاشاذغير9بقولهم:المحدثون

آفلاكفيتدصروائهاوالة،الكتابفلكفي
تصببالتيالحللتناولوالذيوقضيضصبقضهالأولالقسمسبقوقد
سأذكرالمتن،علىتطرأالتيوهيالعللمنالئانيالقسمفاهووهاالإسناد،
موطه.فيمنهاضربكلعنمتكلماأنواعها

.3لماك@المحبطادالبحرلا(



الاحادخبرمعلىضةولهتع:ملل

@ئنال@@إيي
ل@ادمتر-محدد@ح

م@لمتن@نىاعللمن@لول@لنوعه@، لأخبراقحادمعارضة

أمرفكلأكئر،أوأمرينينالتمانعسبيلعلىاققابلهوالتعارض:
الاخر.الأمرينافيماعلىيدلمنها

الصنحاني:وقالالتناقضإهوالتعارضاناعلم"الغزالي:قال
مقتضىمنهماواحدكليمنعوحيثتقابلهما،الثيئينلينالتعارضحميقة"

الاخر@

وخبر9حجر:ابنقالواحد،أيأحدجمعفالاحادالاحاد،خبرأما

يجمعلمماالاصطلاح:وفيواحد،ضخصيرويهمااللغة:فيالراحد

النواتر"شروط

سلهريرسلكانلمجرالنبيأنالواحدخبرفيوالأصل"البقاعي:قال

وغيرها،والأموالالدماءبهاتستباحالتيونواهيهبأوامرهوحداناالافاقإلى

بقبوليأمروكاناثنين؟فلثمنسيءعلىيهدولمكتبوبغيربكتب
رهمإخباأ

أقوىمعارضلهليىالذيالثقةالواحدحرطوأمارجب:ابنوقال

3الالمشصفى(1) 9 5 / 21.

4"الححيطالالحرديالزركثيرقال.1/91الآمل!بغبةشرحالسائلإحالة)2(، 0 7 /4.

الكحموكانوالجهة،الاجةوموالحينءبضمالغرض-منتفاعلشهو
النفرذ@ل@منليمنعهوحهته،لاجةأيبحض،عرضفيلعضهبففالمتمارض

السسانحةا.سيلعلىالدليلي@تقابلالاصطلاح.وفيؤتجصجت

3الحظرالنزهة(3) 2

9الويتهالكت"لكأ 2 بتحتيقي.1،-395/



=
@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

لمعارضتهأحيانأ؟فيهئتوقفوقدفلك،علىثتتلأدلةقبولهيجبتهف@نه،
ئوبعحتىاليدينذيقولفيج@النبيتوقفكمافيه،التوقفيقتضيبما
@علبه

الخبرانيكونقدإذوالمنسوخ،الناسخلمباحثصلتهونيقةالنوعوهذا
والآخرناسخأأحدهمايكونبأنمتعارضين،غيرالظاهرفيالمتحارضان

شسوخا

القرتنلنصوصالاحادخبرمعارضةمنها:امررالنوعهذاوتحت
أهللاجماعالاحادنجرمعارضةوكذلكاخر،لحديثومحارضتهالكريم،
القسم.هذافيشأتيمماوغيرهاالعامةوللقواعدوللفياس،المدبنقي
الكريم:القر@نلنصوصالآحادخبرمعارضةا-

وهومتواترا،إليانقلالكريمالقرانأنالمسلمينبينعليهالمتفقمن

كونهيعدولاالآحادخبرأنحينفيفيه،مراءلاقطعيالثبوتحيثمن
أمرالصتقينالئقاتالحفاظروايةفيالخطأوجوداحتمالإنإذالثبوت،ظني
والخطأاالتصحيفمنيعرىاتذيفالاومنأحمد:الإمامقالوقدوارد،

عد@علىيدلفلثفانالكريم،للقرآنمعارضأكانإفاالاحادوخبر
القران.خالفلماصحيحأكانلوإذصحته،

نبوته.بقطعيةللقولمجاللافإثهالاحاد،ضرفيالشبهةهذهوبسبب
للقولوجهلافإنهثمومنش@هق@فيهلب@مايعارضلاشبهةفيهالمالأن

يقولذلكوفيتعارضهماعنفضلاالاستدلال،ناحيةسنباستوائهما
قدامة:ابنوقالمعط،يبقىفلاالقاطع،مقابلةفيينمحيالظن"الغزالي:

ظنوخلافه؟يظنكيفغلم،مالأنةوظنعلميتحارضأنيتصورلا@@

9/4"الاريالفتح(1) .2/74لإشا@اامدارالمعرفةانظر.(2).24
3انحديشلأعلمأللادمغر@ة(3) /3والحلمبةممأط./3ال@جفوالنتحبتحمقي،83

.2/931الراري،ودندرل@الخمبر،ط74،

3الفقهاط:اخلا@أدساب"لك@ 0



اخحادخبرضةمعكللالهتع:محلل
-

الحنفيةفقهاءنجدلذا)1(،يعلمافيمالكفكيفشك،خلافه
(2)

وبعض

المالكبةفقهاء
(3)

يوجبونالكريمالقرانلنصوصالاحادخبرمعارضةعند

خبر@بأنالاشتراط:هذاويعللونبينهما.يجمعوجهعلىتأويلهأورئه،

فلاقاطع،@ليلوالكتابوالغلط،واسهووالكذلصالصدقيحتملالواحد

تأويح،بنوعموافقتهعلىيخرجبلالقاطع،بمعارضةالمحتمليقمل
تخصيصويجؤزونالاشتراط،هذايلغودالجمفؤرنجدنناف@وبالمقابل

أطلقماتقييديحوزكماالتعارض،ع@دالواحدبخبرالكتابنصوصعموم
النصعلىالزيادةيرونوافقهمومنالحنفيةانوفلك)(،بهانصوصهمن

بال@ظنرن؟المقطوعسخيصحوكيفنسخا

نسخ،القرانعلىالزيادةبأنالحنفيةبعضوأجاب9حجر:ابنقال
المتواترإتنسخلاالاحادوأخبار

حديثولكنالقران،الحديقيخالفولي@"الثافعي:وقال

ثمومنسوخأ،وناسخأوعامأ،خاصاالله،أرادمامعنىمبينجم@لىاللهرسول
كأاللهفعنبم@اللهرسولعنقبلفمنالله،لفرضشنماالناسيلزم

قبلأ

والمالكيةالحنمبةمذ@منفرياالحنابلة-منالكلوناني-

(3)

(7)

6والظي!:انظر: 36.

1/3السرخسي!اعرلإانظر. 3/1الأصو@هفيوالالمصول4،4 و@ميزان1،4

2والرعدركيمحسدةتحك@4الأعرلا / العلى،الملكعد@نحثلأ2

2/1"لتلوبحودا 5-16.

4لل@اجيالفصو@ه@حكام@انظر: 1 7 / .(4الا1

4"الأعموله@ميران 3 3والبرعدركيمحمدتح.4 / الملكعد@تح.ثلأ2

المعدى.

3المقهاعا.اختلاتدأشاب@ظرة 01.

2/1لأصو@لأاميولالمصول8،2-2/18الرخسي،أصول"ةالظر ولميزان3،3

1والرجدزكيمحمدةقحك@5الأعو@ه: 0 1 3 / ال@يالملكعددتح:2

3الارعا@فغ 4 6 / الوفا..اط.مما/9الأم!1(8)(2670)عقب5



=
@الفع@ئد@لعلل@لجامعفي

"فقال:
ولاالمتواترفالسنةاوالكتابالواحدخبرمقنضىيدفعأنذلكومن

أننحوأثبتم@الذيالحدعلىالاخراثبتهماأحدهمانفىبذاإلافلكيكون

الوجهعلىالفلانيالمكانفيالفلانيالوفتفيفلانليصلأحدهما:فييرد

الخبر!يقبلفلاالحد،هذاعلىالصلاةهذهعنالاخرفيوينهىالفلاني،
بهدبما@رتكلميكليهفهالثبيئوآنبالآيقيتكلمتعالىاللهأنعلمناقدلأنا

بلىقالهالمئمرعأنعلمناماتركناقدلكناالواحد،بخبرأخذنافلوالتواتر،
يجوز"لاوهذابالثك،اليقينفنتركصدقأدنعلملاما

لظاهرخلافاكانوما"بقوله:القرانخالفبماالعملحزمابنومغ
هذايوجبوليسبه،القوليجوزفلاجمترالنبيبيانمننميىنصالقرآن

نظر"ولافباس،الفول

وجوهمنزيفهيعتقدالواحدخبرقال:إزيدأبيعنالزركيونقل

علىثمبمخالفته،يزيافتهبموافقته،ورواجهاله،كتابعلىالعرضأربعة:
@الاستفاضة...بطريقالثابتةوهيالله-ج@رسولعنالئاتةالشة

المعارضةأقاممنالحلمهذاعلىيخطئأثهاعلم"الباحثين:أحدوقال
كافيةنقلهماطريقيبينفالمفارقةصحتهءيزعموالحديث-القرانبين

وجيدتصوريمكنمالذاالقران.لمعارضةيقومحديثيوجدلاأنللقضاء

حالين:أحدمنيخلوفلانقلأ،الصحةظاهرهكانإنفلكمن
منغلطأتكونأنتعدولاالقرآن،وبينبيةالمعارضةتكونانالأول:

هوى.وتارةوهما،تارةيكونوهذاالأمر،نفىفيغلطألامذعيها،

علةمنالإسناديسلملاوعندئذحقيقية،معارضةتكونأنو@لثاني:

وحديتاللهكنابمنابةبينالحقبقيالنعارضوقوعمنعوالمقصود:

عدقا.أله@الص@اب:ولعلالمطوع،فيكذا(1)
1ا-ما/3المقمهأصوللي@الن@هيد(2) 49.

3/4"المحيطايحر")ثأ.5/29الحلى"1(3) 07.



خبرمحلرضةةللهتعملل

امتناعةالحالوواقعالنسخ،وجودمدىعلىالاجمرو،اللهرسولعنصحيح
منأمثلةتوجدو)ئماالله،كتابمنايةيعارضعلة،منيسلمحديثيأتيأن

عللها،علىيقفواولمصحيحة،بالحديثالمشتغلينبعضيحسبهاالحديث

منطريقالقرانعلىالحديثوعرضالقرآن.يخالفمماغيرهمووجدها

الانيالحديثلبعضالتعليلعليهوبنواالعلمهذاأئمةاعتبرهفحصه،طرق
"خلافهعلى

داثماالشخبابمنليستالنص،علىالزيادةأنالجمهور:ويرى

يشترطلاالبيانمسألةوفيتقييدآ.أوتخصيصا،أوبيانا،تكونقذو)تما

الاحادحبرلمعارضةمئالانوهذادناقليها.عددحيثمنالأدلةتكافؤ

.3الكرالقرتنلنصوص

لمثلائازوجيطتقنيةقالتقي@بنتفاطمةحديثالأول:@
فقلتفلك،لهفذكرتالله-@رسولفأتيتنفقة،ولاسكنىلييجعل

"صمق9قال:نفقة،ولاسكنىلييجعللمإئةله:

لرزاقاوعبدلسيوالطيافعيواثلكماةروا

وسعيدوالحميدي
(9)

الجعدوابنسعدوابنمنضؤربن

4/4المحيط!الالمحرانظر.(2).6لما2الحديت@اعلوم@حرير@ 31.

الطبالسي.ثاودأبيروابةوأنجترمحتصرفمطولةانحدغتألماظ
@ي

الزمريم@مصعصأبيبرواية(1665)واللينيبرواية(1697)الموطا""

.(1645)مشدهفييلأ(@تحقيقي.(1315)سلهلي

.@12027)ر(12026)و(12022)و(12021)مصنفهفي

(363)منهلي

مأ.227)شةترفيمكفنريلضحبضبىمنضزرلنسعيدالخراساي،عتمانأبواتقة

05اللاعهعلامو@سير(مأ،227)رفيداثهالأسح@31:ت@يخ"انظر. 8 6 /،1

2لاودالتفربجه 39).

.(1357)و)6،31(و(1355)سهفي(

2طقاتهفي( 1 3 2و8-214/ 14.

الحلمية.ط.(60ولاالفححط.(623)م@هفي(



=

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

بنواودداوأبوومسلمرميلداواوأحمدشيبةأبيبنوا

لطبريوارودلجاابنوانيلنساوالترمذيراجهما
وغيرهمحبانوابنويلطحاوا

ا@ا/4أخرجه:مسلماأنغيرالمعنىمتفقةمختلمةالرواياتوالفاظ

أبيع@رزيق،بنعمارحدثناقال:أحمد،أبيطريقمن(4يلاا(م@.)
ومعناالأعظم،المسجدفيجالسايزيدبنالأسودمعكنتةقالإسحاق،

يجعللميثنح@اللهرسولأنقي@بنتفاطمةبحديثالعبيفحدثالشعبي،
ويلكفقال:به،فحصبهحصىمنكفاالأسودأخذثمنمقفولاسكنىلها

549)وا(@ه72)وا(م@71)مصمهكي(1) 01).

3سدهفي(2) 73 / .614و14وه414و314و214و14وا6

.@و@5722@2274)سسهفي(3)

9صجحهفي(4) 5 / 9و)ك@(،و(36)(481")41 6 / 41(04 (39)كاو8)(81
1و)04(،و 97 / )74(،و(45)و(44)(4801)اها/4و)24(،و(41)(1480)4

1 9 9 / 4/02و5(،0)و(49)و(48)(1480)4 2و)15(،(4801)0 0 3 /8

في(5)

4

(212!94))مة
.(0362)ر(0352)و(1869)متهفي(6)

.(1181)و(1180)و(1135)جامحهفي(7@

7المحتى"1في(8) 0 /6-7 7و1 1و7وه4 4 1وه4 2واهو.4 0 2و7 0 2و8 0 9

15)لهالالكرى،،رلي12را12و. 25)و(35 (5985)و(9755)و(9655)و(35
05)ركلاه(9)ر (9244)و(9243)و(6032)و(5745)و(5743)و(5742)و(74

(1157)و(57"9)و)8،75(وه(ه*)و(5567)وو@6655(@و@2335العلمية.@
45)و(5712)و الرسالة5(0092)ر(9991)و(5989)و(71

لي(9)
.(176)و(076)المئفى"1

6والمكرط.(26609)تفسيرهفي(10) 4 / الكتب.عا@ط23-65
3/6المحانياالمرحلي(11) 6و6وه4 6و6 6رو*7 -(1644)الملميةط.وفي9

2لاالأخيرأتحفةوفىإ(2مملأ3)ر(2لملأ2)له"،المشكلالنرحوفيلمأ435) 44)
-(2450)و

.(4254)-(4250)صحيحهفي(12)
النافعيادمسندرتحقيقيفي:مرسعأتحريجهانظر(13)



اخحادخبرضةمحكلةفىلخعمحلل

لاامرأفلقولنبينايثيههوسنةاللهكتابنتركلاعمر:قالهذا.بمثلتحد@

لا":@اللهقالوالنفقة،السكنىلهانسيت.أوحفظتلعلهاندري

بقحثؤنبنفهه.تبنيخلا@نولايخرضنإبهوتهنمنتخرصهمت
مناصحهذا"الدارقطني:قالنظرةئبوتهافيلفظةنبينا@وسنة9قوله:

احمدأليمنأحفظادمبنويحيىيثبت،لاالكلامهذالأنقبله؟الذي

عقبةأ.بنقيصةتالعهوقدأعلم،واللهمنه،وأثبتالزبيري

نكنلنمإناالرجعيقغبر)المطلفةنلاناالمطلقةفيالفقهاءاختلفوقد
أقوال:ثلانةعلىلا؟أموالسكنالنفقةلهاتبهلحاملأ،

النفقةلهاتجبالحاملكبركبرىبينونةالبائنالمطلقةإنالأول:@لقول

الضطلق.الزوجعلىوالسكنى

والنخعي،وعائئفمسحرد،وابنعمر،وابنعمر،عنفلكروي
بناللهوعبيدالبتيوعثمانصالح،بنوالحسنوالئوري،شبرمةوابن

لحسنا
(3)

لعنبريا

المسبببنسعبدعنروابةوفو

(3)

شبرمةألوالصي،حسانلنالطعيلبىننزمةبناطهعندالحراقلقهالإمام،فر

اهأ.4لا@سةتوثيفمبنققيالقاصي.الكولي

4/5الكمالاتهني@@انطر. 3النلاء!أعلامرالسير3(،3اللأ91-061 4 7 / 6

3و .(3380)لتتريبهاود4،9

ويننئنلم،بنعنادالرتلععنرو،ألوفو
دقبةسليعانوقيل.أملم،"

اللاء!أعلاموالهير@،ا،44ا@ه/*الكساولالته@ي@انظر.لكوفةصنوأصله

4 8 / 03)و@الكاش@ه.6،1 74).

اقعيمي،الحسريالخحاشبرالحرأبيلنالحصشبنالحسنلناللهجدفؤ
لثلاامأ.مةتوديفقيه،نقة،الصرةقاصي

8الالأنسبانظر / لأ.283)التؤس@و1/11،3واللحاتالأسماهوال@هدب41،2

9/1"دالمحيانطر: 9/2البهبر"ودالنرح8،0 4

ه/الاشدكار"و@ثما،4لماالعلمية.@وفي3/73الانار"محاليلشرحالظر.

1 4المسيباب@مجدوالنقه7،2 2 6 /3.



-
@الف@ائد@لعللفي@لحامع

الحنفيةفالوبه

جلبقوله-الطلاقسورةافتغوتعالى-تباركالله-لأنواستدلوا:
نف@1(،الطحق.1لمذتهنأ،فالنقوهتافتآ.طنقنرلمناآلتبئئاجها"ذكره:
بايات:نحلكبعدقالفلماوالمبتوتفالرجعيةللمطلقةثاملفيهاالخطاب

للجميع،شاملأأمرأكان6،الطلاق.1وحبهنم،سيهرضيختمنلهتك@مآ"
وجوبحيثمنالحكمفيواستويتاوالرجعيفالبائنةتحتهفدخلت

السكن
واستنادأالصريح،القرانلنصمخالفبأنهفاطمةحديثعنوأجابوا

الطحاويفروى@نه،الخطاببنعمرسيدناحديخهارذالمخالفةهذهإلى
لعلهاندريلاامرأةبقولك@يهنبياوسنةرباكتاببتاركيلسنا"قال:أئة

(3)كذلت
لأ

سكن.ولاكانتأيانفقةالحانلالموتةللمطلقةلب@@لثافي:@لقول
بنوعمرووطاوس،وجابر،عباس،وابنعلي،عن:نلثروي

وداو@ثور،بيوأاسحاق،دوعكرمة،لزهري،وامبمون،

والئمعبيوعطاء،البصري،الحسنعن:روايةوهو
الظاهريةقالتوبهمذهبهمنالمشهورفيأحمدن@بليهط

مبةلإماوا

(2)

(3)

(5)

(6)

8)

(9)

2ولالصنالعاتعوال@2،/19المبو@!1انظر. 9+،ولالقديراوالقح0،9

3/6المحملى"ردوالحانجه 09.

3/5للجصاصالقرا@اأحكام"انظر. 9@

الخطاموضعفيالكذبالعرثاستحملتوتداخطأت،لحلهاأي.
)كدب(.ثةالعرلمجاطللسانانظر

6الآثلى"معفيلفرح 7 لأ.432)عقبالحلميةط.وفي3/

41/2الكير"الحاوي"انظر. .9/024الك@ر!الرحو"8،3

5/1لاشدكار!@اةانظر 9/1المعنيا"انطر:(7).72 79.

10/2ال@حلىا"الظر: 92.

8/2لأحكم!اتهذب"انظر .338لاستبصار@3/و@ا3،1



اخحادخبرمعكلضةةلالخعمحلل
-

الكتاب،نصوصوبينببةتعارضلاوقالوا:فاطمفبحديثواشدلوا

الإلماقاياتلعموممخصصأيعتروأنهدلالته،فيصريحصحيححدبثوهوإ

لعاممخصصةالنبويةالسنةتكؤنأنبمستغربولي@للمعتدات،والسكن
"الفقهأصولفيمعروففوكمالمطلقهمقيدةأوالقرآد

النفقة.ئونالسكنلها@لثالث:@لقول

ليلىأبيوابنوالأوزاعي،المبعةالفقهاءعنهذاروي

والعبيوعطاء،والحسن،المسيب،بنسعيدعن:روايةوفو
المالكيةذهبواله

()
روايةفيوأحمدوالزيدي@فعيةواث

الثاهد.معباليمينالقضاءحكمالثاني:المثال@

المالكيةذلكإلىف@بالأول:@لقول
(9)

والحنابلةوالثافعية

أن"ما@رد:الثلاثقعالمذاهبهذهبينالمثتركةالحججإحدىوكانت

عه.الكلاموسيأتيالاهدإ.معباليمينقضىع@الئبيئ

مطلقأ.شيءفيالاهدمعباليمينيقضىلاأتة@لثاني:@لقول

بنواعي،لأوزاواوالثوري،عطوعطالنخعي،والعبي،اعنفلكروي

9المرأةاأحكاملحيالمصل"انظر. 0 0 3 2 4 3 /9)

4انحدتعا:علمأنلادحغرفةتجهم.انظر@ى 0 علنيما.تحليقامع8

1،.1-41"/7انغلماعهحله"ا@ص:

9/2الكيراو@النرح2،ثهك@السنن،معالمةا3لطم. المسيبهسعيدسولفقه4،0

5/1دالاستذكارأةالطر 71 @2/2حهال@@لايةو"7،1

41/2الكير"دالحاويةانطر 82-2 @4و.04ك@1"المحتبعردمعي8،3

2/3الحرار"لالسيلانظر: 8 .3رها5

9/1لالسياانطر: 2-2سه/9و7،9 89.

!4/47الكحيروالالنرح2/13،5المجتهد!لدايةو@13/83،1الالسدولتهانظر:

3الفقهيقاولالقواين 0 4

13والالمهد@21/7،4/2الكبيرالحاويانظرة 0

ا+،والالتهدس@4/8و

3المحتبماودمغني / 4ولا4 82.

3لمقنع،ا1الطر: 5 2/3لمحررااو@12/1،0لمغنيااو"3،0 12.



-

يللفعائد@لعلل@لجامعدي

عتيةبنوالحكم@إبراهيم،شبزمة،

العزيزعدبنوعمروالزهري،الزبير،بنعروةعن:روايةوفو

وأصحابهحنيفةأبرقالوله

الضحابةمنأحدعنيرولنمالقولهذاأنالبرعبدابنوذكر

نعالى:قولهوهوالكريم،القرتنلنصمعارضبأئهالحدبثعنوأجابوا
زض@ونمننوته@تا@فرجلسبلينيكخالتمفيلحتمزبمىئهيدبن@ول@نت@وا

2البفرة.1ألمثهدآ"من معارضاحادأتهالخبربهذاالعملمنوالمافع2(،8
العزيزللكتاب

تقديراتهأقلفيالحديثهنابأنالاعتراض،هذاعنالجمهؤروأجاب
منهم:الضحابةمنعددعنرويفقدمشهورأ،يكؤن
وأبوومسلموأحمدالثافعيأخرجهعناير:بنال@هعبدا-

وددا
(9)

بنوايعلىوأبوجهمابنوائيلنساوا
ويلطحاوارودلجاا

(14)
لبيهقيوانيالطروا

زنجما@لى،أتةإلافقيهنتتقةعتتبنالحكمالكوفي،الكدي،شحتدأئوفو(1)
امأ.13)منةتوفي

2"الكمال@تهنيبالظر: 4 5 / 2النلا@اأعلامو@مير)2241(،2 0 8 /،5
(1453)نقرببطو@ا

6/1تنثار"لا@ودا21/7،4الكبير"الحاوي"انظر.(2) 2/1ودايمهيد"1،6 53.

.4/012هالحقاتقودتيين2/11،1لاخار"ودا33،3ه:الطحاويدمختصرةانظر(3)

1@الاشذكر@6/انظر.لكأ 14.

1/5للجصاصالقرتطأحكام"انظر.(5) 1لامشلهفي(6).14 بتحغيقي.(70
2مدهفي(7) 4 8 / 3وه1 3و1 23.

1صحيحهفي(8) 2 8 / لا.63(يسنهفيلا(.(3)(1712)5
الرمالة.ط.(5967)والحلميةط.(6011)البهرى"الالسن@في(10)

02)سهفي(11) .(1152)م@دهلي(21)(37
.(1006)الشقى"@في(13)

1المعاليالشرحفي(14) 4 4 / .(5964)الحلمية.@وفي4
1الكرىالن@@في(16).(11185)الالكبيردي(15) 6 7 / 1



اخحادخبرضةمعكللالحتع:محلل
-

بنواودداوأبيلترمذيوافعيلااعندهريرة:أبو-2

ويلطحاواجهما

الجارودوابنماجهوابنأحمدعندالله:عبدبنجابر-3

لبيهقيوا
صزق-4

(10)
والبيهقىماجهابنعندة

معيدوأبيعمر،وابنوعلي،عمر،حديخث:منأيضارويوقد

عباثة،بنوسعدالعاص،بنعمروبناللهوعبدثابت،بنصزيدالخدري،

قي@،بنومسلمةحزم،بنوعمارةالحارث،بنوبلالشعبق@بنوالمغيرة

أمالمؤمنينوأموأنى،الداري،وتميمسعد،بنوسهلربيعق@بنوعامر
ئعلبةبتوزينبسلمة،

مخصصاكونهولصحللكتاب،ببانايعتبرتهف@مهور،إتهقلنا:@@فا

أصولهمفيمقررهركماالقر@نلعام

.(1343)حاسهفي(2)بتحقيتي.(17الاسندهفي

13)شهفي .(23*)سهفي(4).(61

1المعالي،لنرخفي 4 4 / (5965)العلميةط.وفي4

3@شدهفي ، 5 .(2369)ستفي(7).3/

1/1"الكبرىشةفيله(.(1008)دالمنتقىافي 7

الألصاري.ويقال:الحيلي،ويقال.الجهني،أمدبنسزقالضحاقي
1ولالتقاش@انطر.، 1ولالكماال@وشهدب8،3 1 يب@التقرو@،2اللاا0

(2217).

ي
(2371)شه

10/1الكرىه@@ي 72-1 73.

4/2يسهليالدارقطيطرفه.تجخريجاعنىوقد 1 ط(4485)والعلميةط2

1واليهقيلعدها،وماالرسالة 6 7 / 1 /2المهيد@اليإالبرعدواسبعدها،وما0

1 3 4/2الررائد"محمعو"9،6الرايف@4/رانطر@الصصصحدها،@ما4 02.

2/1المقاردالمفهمنمسانلوا1،2يه2الرحمرت@مواتحاظر: 99-2 08.



@للفاللئدالعلل@لجلمعفي-

@لكريم@لقر@نلمخالفتهبالعلل؟مسلسلامنكرارسومما@
رفاعةبنمعانروىماالفقهي:والحكمو@لتاريخالنبويةوالسنة

الألهانييزيدبنعليالملكعبدأبيعنالسلامي
عناخبره،أنه(2)

عنالباهلي،أمامةأبيعنأخبره،أنهالرحمنعبدبنالقاسم
(3)

بنثعلبة

فقالمالا،يرزقنيأناللهادع:@اللهلرسولقالأنهالأنصاريحاطب

لاكثيرمنخيزشكره،تؤديقليلثعلبة،يادويحكىجيلى:اللهرسول

مثلتكونترضى@نأما@افقال:أخرى،مرةقالثمقال:@اتطيقه!
وفضةذهباالجبالمعيتسيرأنشئتلوبيده،نفسيفو@لذي@لته؟نبيئ

لأعطينمالأفىزقنياللهدعوتلئنبالحتى،بعثكوالذيقال:"لسلىت!
قال:مالا!ثعلبة@حزقاللهم@اعجنه:اللهرسولفقالحقه!حقفيكل

عنها،فتنحىالمدينةعليهفضاقتالدود،ينموكمافنمتغنما،فاتخذ
جماعه،فيوالعصرالظهريصليجعلحتىأو@يتها،منواديأفنزل

إلاالصلواتتركحتىفتنحىوكثرت،نمتثمسواهما،ماويترك
يتلقىفطفقالجمعة.تركحتىالدود،ينموكماتنمووهيالجمعة،
فعلدماعيه@:اللهرسولفقالالاخبار،عنيسالهمالجمعةيومالركبان
فأخبروهالمدينة،عليهفضاقتكنمااتخذالله،رسوليافقالوا:@اثعلبة؟
قال:@ثعلبة!ويحيائعلبة،ويحياثعلبة،ويح@ايافقال:بأمره،

1التولة1صدقة،أتؤلمتممنصد"الله:وأنزل 0 عليهونزلتالاية.(30
منرجلأالصدقة،علىرجلينالله-@رسولفبعثالصدقة،فرائض

.(6747)التقريبأ@اسظر.تحريفوهودالسلميأالطبري:روايةفي(1)
.@الهلالي"ةحاتمأبيلابندالتمشر!مطبوعفيجاء(2)

نعيم،وأبيحاتم،أليوابنتانع،وابنوالطبري،عا@،أبيابنرواياتفيجاء(3)
والطبر@طالواحدي،رواياتوفيئعلبتا.ص@ةالرعدوابنعاكر؟وابن

ف@ثائعلقهجاء"حزم:وابنال@هقيرواياترفيئحلقه.دانالأثير.وابنوالغوي،
تعلبة.مسدمنالحديتفيكون"عن@الاحتلاف.هذامنافابتكان



اححادخبرضةمحكلللخع:محلل

منالصدقةيأخذانكيفلهماوكتبسليم،منورجلأجهينة،

سليم-بنيمنرجلوبفلان-بثعلبةدمزالهما:وقالالمسلمين،
كتابوأقراهالصدقة،فسألاهثعلبة،أتياحتىفخرجاصدقاتهما"فخذا

ماالجزية،أختإلاهذهماجزية،إلاهذهمافقال:الله-ست،رسول

بهماوسمعفاتطلقا،إلي!عوداثمتفرغاانطلقاهذا!ماأدري

بها،استقبلهمثمللصدقةفعزلهاإبلهأسنانخيارإلىفنظرال@لمي،

منك.هذانأخذاننريدوماهذا،عليكيجبماقالوا:رأوها،فلما

منه.فأخذوهاليهيو)نماطيبقيبذلثنفسيفإنفخذوه،بلىقال:

كتابكما!أرونيفقال:بثعلبة،مراحتىرجعاصدقاتهمامنفرغافلما

رأيي،أرىحتىانطلقاالجزية،أختإلاهذهمافقال:فيهفنظر
أنقبل@اثعلبة!ويحيا"قال:رآهمافلمابئ،النبياتياحتىفانطلقا

والذيثعلبة،صنعبالذيفأخبراهبالبركة،لل@لميئودعايكلمهما،

لبنأدلهعفدض@رمنهمفيه:وتعالىتباركاللهفأنزلال@لميئ،صغ
7التولة.أيكنب@@وبصا@انوأقوله:إلىفضد،من@تننا. س،-5

حتىفخرجذلك،فسمعثعلبة،أقاربمنرجلمح@اللهرسولوعند

ثعلبةفخرجوكذا!كذافيكاللهأنزلقدثعلبة،ياويحكفقال:أتا@

منعني@لته@ا@نفقال:صدقته،منهيقبلانفسألهجمت،النبيأتىحتى
لهفقالالتراب،رأسهعلىيحثيفجعل@اصدقتك!منكأقبل@ن

أنأبىفلماتطعن@يأ.فلمأمرتكقدعملك،دمذاس@:اللهرسول

يقبلولم!@كاللهرسولوقبضمنزله،إلىرجعكف@رو،اللهرسوذيقبض
منمنزلتيعلمتقدفقال:استخلف،حينبكرأباأتىئثمشيئأ،منه

بكر:أبوفقالصدقتي!فاقبلالأنصار،منوموضعييك@اللهرسول

فلمايقبضها.ولمبكرأبوففبضأقبلها؟!وانا@اللهرسوليقبلهالم

يقبلهالمفقال:صدقتي!اقبلالمؤمنين،أميريافقال:أتاهعمرولي

يقبلها.ولمفقبضمنك!أقبلهالاوأنابكبر،أبوولا@مااللهرسول



=

@الف@مد@لعللفي@لجامع

فقال:صدقته،يقبلأنفسألهفأتاهعليه-اللهرحمةعئمان-وليئثم

عليهمااللهرضوانعمرولابكرابوولامجفرو،اللهرسوليقبلهالم

عثمانخلافةفيثعلبةوهلكمنه،يقبلهافلممنئصأقبلهالاوأنا

عليهاللهرحمة

فيوالطبري)3522(،"والمثافيلاحادا1فيعاصمأبيابنأخرجه.
501)تفسيره 5واالفكرط.(32 78 /1-05 أبيوابنالكتب،عالمط.8
1نفسيرهفيحاتم 8 4 7 / المعجمفيقانعوابن1(،40ولط.(401للا.6

1للاالصحاتجا@امعرفةفينعيموأبو)581(،"الصحابة فيالبرعبدوابن0(،4
2دالزويمبابفييوالوا@)*2(،الاسنجساب،1 بنحفبقي،@6

وابن6،/13ثمشق!تاريخ"فيعساكروابن0(،1الماتفسيرهفيوالبغوي
4الغابقهأسد"فيالأثير 63 /1-4 6 لنشعيببنمحمدطريقمن4

بورشا

لهله،لطواالأحاثيثا1وفي(7873)الكبير"@فينيالطبرا

مسلم.بنالوليدطريقمن(1406)الصحاتجأمعرفة"فينحيموأبو)02(،
1يلاالصحابقهمعرفة"فينعيمأبروأخرجه: فيحزموابن0(،4

العلمبةط.(4357)الإيمان!عبن@9فيوالببهفي13/7،5المحلى!"
5/2لهالنبوةا،لائل@وفيالرسدط.(40)ووو 89-2 9 طريقمن2

بكر-بنمسبهن

عنبكير(بنومسكينمسلم،بنوالوليدشعيب،بن)محمدئلاثتهم:
معان

(3)
الإسناد.بهذاالسلامي،رفاعةبن

الطبريروايةلمظ(1)
بذ@تحرب@ولعلهشالررالنشعبسإبسحاقالرعدلالن@الاستيعاسهكي(2)

5/2الكمالهدي@@ا@واسطر.شعي@.سلإسحاقترجمةأجد لمأ.ا95)1
عاكروابنوال@هفي،حاتم،أليوال@عاصم،أليواسالمكر،ط.الطريعد(3)

تحري@وهود!المعا

7/4الكمالهاطر@اكذب 6للا91 التحلىدح.ولمجة(6747)"التقربوإ3(،6



اخحادخبرضةمعكلللمتع:علل
-

3/4المنثور"الدر"فيالسيوطيوذكره 6 ب@الحسنإلىوعزاه7

مردويه؟واب@لأمثا@ها"فيوالعسكريالثخ،وأبيالمنذر،وابنسفيان@

أمامة.أبيعن

وقالنظرا،الحديطهذاإسنادفيالإلمانإ:إ@ثمعبفيالبيهقيقال

يروىو)نماالتفسير،أهلبينفيمامشهورحديثهذا"النبرظ:لائل@في

ضعافط.بأسانيدموصولأ

33الباريأفتح9فيحجرابنوقال 6 حدبلكنه":(0041)عف3/

الكئاتاأحاديطخريجفيالئافالكالي9فيوقالبها،يحتجلاضعيف

جدأا.ضعيصإشادوهذا":(475)
باطل.وتنهضعيفإسناثهيصح،لاحديثهذاقلت:
فيمامعينبنيحيىعهقالفيه،مختلفرفاعةبنمعانففيهإسناثهأما

والمتروكوظالضعفاء"فيالجوز@وابن8/3،7الكامل!@فيعديابننقله

الجرح"فيحاتمأبيابننقلهفيماحنبلبنأحمدوقالضجفط،":(3353)
2"والتعديح ابننقلهفيماالسعديوقالبأسإ،بهيكنلم":(19الاما8/

:(3353)"والمنروكونالضعفاء9فيالجوزيوابن8/37الكاملا"فيعدي

8/4لابنه"والتعدبلالجرح"فيحاتمأبووفالبحجةأ،لبى" 8 1يا2 91):

3"المجروحين"فيحبانابنوقالبط،يحتجولاحديثمايكتب" 6 /3:

يثبهلامجاهيل،أقوامعنويحدثكثيرفمراسيليرويالحديث،منكر"

استحقالقلربتنكرماروايتهعلىالعالبصارفلماالأثبات،حديثحديئه

4/1الاعتدال!الميزانفيالذهبيوقالبهإ،الاحشاجنرك 3 :(86ايه4

فيحجرابنوقالبمتقنإ،ليىحديثصاحبوهوالمديني،...ابنلوثقه
الإرسا@ا.كثيرالحديثلين9:(6747)التقريب@ا"

/6الكبير"التاريخ9فيالبخاريعنهقالالألهاني،يزيدبنعليوفيه

1 2 1/3الصغير"التاريخوفي(2470)7 4 لهالصغير@ا،الضعفاء"وفي5

الضعماءدافيالجوريالننقلهفيماحاتمابووقال"،الحديطمنكر9:(255)

فيالذهينقلهفيمازرعةأبووقال"،الحديثدمتروك:(2410)والمتروكونعه



-

ال@لفعائد@لعللفي@لجامع

3/6لاعتدا@هالالميزان 5يلاا1 فيالنسائيوقال"،بالقويلب@":(96
فيالدارقطنيودكرهالحديط،،@متروك@:(432)الاوا@مخروكونالضعفاءإ
ولالاعتدال!ميزان"فيالذهينقلهفيماوقال(407)"والمنروكونالضحفاء"

1 6 ."وكمتر":(5966)1

فيمامحشبنيحيىعنهقالفيه،مختلفالرحالن،عبدبنالقاسمويه

7الكما@اتهذيب"فيالمزينقله 4 / 5يا6 بنيعقوبعنونقل@،ثقة":(38

منفمنهمفيه،الناساختلفقداخر:إموضعفيوقالثققه"قال:أنهشيبة

حديتقال:إأنهحاتمأبيعنونقل"،يؤئقهمنومنهمروايته،يضقف

بنأحمدوقالالضعفاعاا،عنهينكرو)تمابه،بأسلامستقيم،عنهالئقات

2"العللفيالجامع@افيحنبل 0 6 / مناكير"،القاسمحديثفي":(1269)1

منكر":(2746)"والمتروكونلضعفاءدل@فيالجوزيابننقلهفيماوقال

الفاسما،قلمنإلااراهاوماأعاجيب،يزيدبنعليعهحدثالحديث،
كثيرا".يغربصدوق":(5470)"لأالتقريبفيحجرابنوقال

لمإذالتفردوهيالكبجرة،علتهعلىزيادةبالعللمسلسلفالسندإفن
سوىالقاسمعنيروهولمالرحمنعبدبنالقاسمسوىآمامةأبيعنيروه

هؤلاهمنواحدتفرديقبلولامعان،سوىعليعنيروهولمعلي،

تعليقهفيثاكرمحمدأحمدالكبيرالعلآمةقاللذاثمظلمفالإسنادلضعفهم،

4373@االطبر@تفسير9على منشاهدلهلي@الضعفكلضعيف)وهو:2/

."شديىضعفرواتهبعضوفيغير@

جدأ.فمنكرالحديثمتنأما

13/7المحلى!9فيحزمابنقال صفةأيضا@اوهذهالاية:ذكربعد5

دليلولانصفيهاولي@بنفسه،فلكفعلمنكليعرفهاتعالىاللهأوردها
أنهاوفيهيصح،لاأثرأرويناقدأنهعلىبعينه،معروفصاحبهاأنعلى

فخزج"معروتبدرئثعلبةلأنباطل،وهذاحاطب،بنثعلبةفينزلت
بقبضأمرتعالىاللهلأنةشكبلاباطلوهذا"عقبه:وقالهذا،حديئنا

العربجزيرةفييبقىلاأنموتهعندوأمر@المسلمين،أموالزكوات



اكحادخبرضةمعكللالهتع:محلل
-

قبضوع@ربكرأبيعلىففرضمسلمايكونأنمنثعلبةيخلوفلاووان،@

ةجزيرفييقرلاأنففرضكافرأكاناندذلك،فيفسحةولابد،ولازكاته

بنوالقاسمرفاعضبنمعانرواتهوفيشك،بلاالأثرهذافسقطالعرب

ضعفاء،وكلهمالألهاني-الملكعدآبووهويزيد-بنوعليالرحمن،عد

."بالقويلي@بكير:بنومسكين

8/2تفسيرهفيالقرطبيوقال اللهشهدممنأنصاريبدريوئعلبة10:9

صحيع.يخرعنهرويفمابالإيمان...@رسرلهله
1/4الغابقهأسد"فيالأثيرابنقال 6 الحديث:عقب(590)4

ابنوقالبدرأ،شهدإثهقالوا:وكلهمذكرناهكماونسبوهالئلاثةأخرجه"

لنزيدابنيعني.أمية-بنعبيدبنعمروبنحاطببنثعلبةالكلبي:

وقتلبدرأ،شهدالأوس،منالأنصاريعوفبنعمروبنعوفبنمالك

فدالكلبيابنيكونأنماف@الترجمة،هذهفيالذيهذاكانفإنأحد،يوم

فكلاهووهوغيره،يكونأوصحيحة،غيرالقصةنكونأوقنله،فيوهم

القمةهذهصاحبنكص:(924)"الإصابة"فيحجرابنوقال

ةبذل@عنىنظر-تجلهالمذكورالبدريمويصح-أظنهولاالخبرصحإن-

النبقولبينهماالمغايرةتأكدتوقدعيد-بنعمروبنحاطببنتعلبة

فيروىمردويهابنأنأيضاذلكيقؤيبأحد،استشهدالبدريإنالكلبي:

أنوذلكقال:المذكورةالآيةفيعباسابنعنعطية،طريقمنتفسيره

فقال:فأشهدهممجلسأأتىالأنصار،منحاطبأبيبنثعبةلهيقالرجلأ

آبيبنثعلبةإتهفقال:بطولهاالقصةفدكرفضدء،@لنناءسن@ل@ى.

ليالأشيرابنشالا@@(1)
أباوسد@ابربنلثقصدالتحتقهأحرجه@العاتحا.أمد"

البر.جدوالننعيم،
عالمطه-875سا/راالفكرط.لا.231(تضيرهليالطرياخرحه(2)

الكت

لأ
1".)اثه6/9تفسيرهفيحاتمأبيوابن ةاالولانل"فيواليهقي5(،0



-

ئدلف@ا@العللمعفى@لجا@

لاقال:إيكل@تأنهثبتوقدحا@،بنئعلبةأنهعلىاتفقواوالبدريحاطب،

و@لحديببتهبدراشهدلح@،@لناريدخل
(1)

بدر:لأهلقالأنهربهعنوحكى

اللهيعقبهكيفالمثابة،بهذهيكونفمن"لكمففرتفقدشئتمما@مملوا"

اعلمإ.واللهغيره،أنهفالظاهرنزل؟!ماثيهويزلقلبه،فينفاقا
:(475)@الكمئافأحاديثتخربجفيالثافالكافيدافيأيضاوقال

ابنوعنالبدريين.منحاطببنثعلبةإسحاق:ابنعنالسهيليوقال9
اثنانا.فلعلهمافيه،نزلتالتيالايةهذهوذكرالمنافقينفيأيضأ:إسحاق

ففدوالشةالقرانفيجاءمايخالفلأنهباطل.متةحديثهداقل@ت

وفيألقحدقتآخذربما@م@عنألؤبةبقبلهو@ن@ثنتغلمو@الزتعالى:اللهقال
1الوبز1@أرخير@الؤن@هول@نه أل@هبفلئلل@ثحموتعالى:وقال4،،0
وفال5،،2الثورى:1@@نقملحنمالصدم@لمنكصر@عاصبعن

يغرفر"لمما@لعبدتوبةيفبل@لته@ن@@رو:اللهرسول
(3)

تائبا،جاءقدهووها
اللهيحجهالموالتوبةالقبول،ورجاءاقوبةوبينبيةيحولفمنخائفا،نادما،

اليأسحالةإلىوصللكونهفرعونوعنإبليس،عنإلاخلقهمنأحدعن
فكيفصحيحأ،السندكانإفاوهذافلك،شابهوماالغرغرةبمثابةوهي

ومتنا.سنداباطلفالحديثثتقدمكمابالعللمسلسلوالشد

يز:لحديثالآحادخبرمعارضة-2
منأننجدلذاواحد،مصدرهاالثرعيةالأحكامأنفيهلاريبمفا
الأمرنفسفيمتكافئينصحيحيندليلينورودامتناعإلىذهبواكثراالعلماء

6/3أحمدأخرجه.(1) والمثاني،الاحادوفيمأ61)دالستهفيعاعمأليرابر6،2
حارثفبندقامرأةمثرأمحديتمنمك@..)حبادوابن3(،3يلااله

4/7والحخري1/7،9أحسدأحرحت(2) مد/6و(4274)اله@وه/(0730)2

1وسلملأ،890) 6 7 طالص.بيبن(عليحديتمن(161)(34للا7/
2/1أحمدأحرحه:(3) 3 1و2 بنوا)7353(،لترسذيوا)3524(،حهمابنوا5،3

عمروابنافهعبد"ماجه:ابنعدوجاءعمر.بناللهعدحديثمنل@26(حان
5/5الأضراسهتحمة"انظر.تحريف.ومو ماكالزيوته(6674)5



الآحادخبرمعلىضةرلهتع:ملل
-

الاخرأئبتهمااحدهماينفيمتضادينويكونان

وملة-لأولبدت-قدالئرعيةالأحكامأدلةمنوجدنافلكمعلكن

ابنالإمامكانلذابينها،تعارضلاأئةوالحقيقةالظاهر،حيثمنمتعارضة

سنادي@ل@حديثانج@اللهرسولعنرويئهاأعر@لايقول:إخزيمة

بينفماإأؤلفحتىبه@ليأتعدهكانفمنمتضادان،صحيحين

لهوكرسواالجانب،بهداالاهتماموالأصوليونالمحدثونتقاسموقد

فيبحثاإشباعهخلالمنوذلكالفكرية؟طاقاتهممنبهيستهانلاجزعأ

وأمالترجي@والتعارضابا@9نحتذكروهلأصوليونفامصنفاتهم.
انحديث،مختلفأسمؤهالحديتعلمأنلامنبنوعخصوهفقدن
المستقل.بالتألفمنفمقسموأفردهالمصطلح،كتعتهتحذث

الأحوالأقلعلىأوالقوة،فيمتماتلينالمتعارضانالحديثانكانفإن

مسالك،ثلاثةالظاهريالاختلافهذاإزاءالفريقانسلكفقدصحيحين،

الجمع.ا-
الشخ.-2
لترجيحا-3

الالكفايق@.+4-+.@2)ه.ا/+النظراتوجهانظر.

6الأصو@ه.الميزادالمثالعلى@سيلالظر 9 الرعدركيمحمد@ةنحكلا2و4

1و / 6المحيطاالحرو"عدي،ال@الملكعددتح.201وا297 / دما404

4/6المنيراالكوكبوالشرح@ما، 0 وسعدما،فما9
2الفحرولإرناد1 اله.0

ا@طيتعلىاسديتالسخلصيقصرأتهالالنش@فيححرابنعارةطامرفائدة:

ملم@نالمقمرلئم@قال:دقدالحمع،وأمكىظاهريةمعارضةمثلهعرفالذيالمقرل
أوالحديث،لعخلفالحمعأمكىنل@بمثله،عررضاندالمحكم،فهوالممارصةمن

.@الترق@3فالترححلالاالمموح،لاحرواالاسح،فهوالتأخر،وتبتلا

ممايمكىوما@الحمع،يخهأمكنماالحليثمحتل@ميفأدحلالص@حابنوأما

3الحديثهعلمأللامعرفة"انظربالرجيحأربالسحيخهقيل 93 9 تحقيقي،1
الحديت(.)مختلصمادة:المحدفين!دلسانديسلامةحلفمحمدافيأفاء



=

@ند@الف@@لعللفي@لجامع

حسبواجبةيربلللمجتهد،اختياريةليستالمسالكوهذه-4

تعسفغيرمنالممكنةالوجوهمنبوجهالجمعيطلبفالمجتهدترتيبها،
(1)
ة

أحدهماإهمالمنأولىالدليلي@و)عمالمعأ،للدليلينإعمالاالجمعفيلأن

كليهماإهمالهماأو

بالنسخ،قيلالمتأخرمنالمتقدمتاريخغلمفإنالجمع،يمكنلثمو)ذا
عه.متأخرفرعيبدليعشرعيحكمتعلقرفعوالشخ:

المذكور.الرفععلىيدلماوالناسخ:

بأمور:السخويحرف
النص.فيوردماأصرحها:-
متأخر.بأئهالصحابييجزمماومنها:-
تأخرالذيالصحابييرويهمامنهاولي@بالتاريخ،يعرفماومنها:-
أقدمآخرصحابيمنسمعهيكونأنلاحتمالعليه،للمنقدممعارضاإسلامه

مح@الئبيمنلهبسماعهالتصريحوقعنف@فأرسله،مثلهيكرنأوالمذكرر،من
يعلملمفإنإسلامميقبلشيئأيهالئبيئعنيتحمللميكونأننرطفبنسخه
المحتبرةوجوههمنبوجهالترجيحإلىصيرالناريخ

يطلقهفلاالشخ،دعوىفيالورعشديدكانوأحمدرجب.إابنقال
تعارضإلى@عكلوىهناالنسخدعوىعنعدلفلذلثوتحقيق،يقينعنإلا

وبحديثالمرأة،فيعاثةبحديثفأخذإسنادا،باصحهاوالأخذالأخبار

(2)

(3)

معالجمعلأنتعص!لح@رالجسعيهيمكنائهالحديتمختلففيشرطوالانما لاجهوعلىأحدسا،أوسأ،الصتحارعنالحديخنبحملإلايكودلاالتح@

نةيخديمكنفكيفكلامهم،فيالبلعاءسهجعنفضلأالمصحاء،منهجيوافق
لاماحكمفيهذاجحلواولذلكالإطلاق؟علىبلغهمو(الحلقأفصح@لحفلث

يحفى.لامماكونهعلىاعتصاثأالقيدمذاثكربعضهمتركرقدالجمع،يهيسك@
.52انظر@1/915-،توجيهإ

2والفقهاءالأعوليينوابينانحدن@دشتلفالظر. 80.

5افظرإ:دزهةا@ظر. سعدها.فما7



اكحادخبرمملرضةللحتع:محلل
-

معارضإغيرمنالأسودالكبفبميالحمار،فيعباسابن
الحازميذكروقد

(2)
عليهاوزادالترجبح،وجوهمنوجهاخمسين

إلىالسيوطيوأرجعهاتريدأووجيمامائةإلىفأوصلهاالعراقيالحافظ
الترجيحوجرهتحتهاتندرجأقسامسبعة

حيثمنالدليلانتساوىإفافيمامتجهأيكونإنماالتعارضهذاإنثم

بمخالفةاعتبار@لاضحيفا،والاخرصحيحاأحدهماكانإفاأماالقوة،

هولمامعارضنهتستقيمفبهفنفسه،فيمعنبرغيرالضعيفيذالضعيف،

اقوى
روايةمنالواحدالحديثيرثونالمتقدمونالحديطحفاظكان

بهيزنونميزانأالمحفوطفلكمنويجعلونالسنن،منالمحفوظإلىالتقة

لهاعلةفلثجعلواالمحفوظخلا@علىجاع@فإنالثقة،فلثروايه

حالتها.هذهالتيالأحاديثمنكثيرإعلالفيصنيعهمتتغمنذلثيعلم

فصلواولاسنده،عنالحدبمتنيفصلوالمممنالمتقدمينفجهابذة

هوهلمعناهإلىينظرونماأولالحديثجاعممإفاومعناه،فقههعنهذين

أخطأقدراويهفلعللا؟أمللمحفوظموافقموهلنملا؟أمللشرعموافق

الناس.عندماخالفأومته،فيوهمأوفي،

والحمارالمرأةفيهالذيالحديثفيالثافعيعنرجبابنونقل

لحديثلمخالفتهفعي-انأيصرثه-محفوظ،غيرعندناإنه"قال:والكلب

أخرئح@لنرزر@فصة@ولا:@اللهقوللظاهرولمخالفتهةوكيرهعائثة
1م:لأظا1 64)

@6

القح(1)
انظر(2)

ذلك

الظر(3)
الظر(4)
انظر(5)
لنغ(6)

1"البلىي 2 8 / للحديثر@اب@فاقسةوانطر4
4-14ر".دالاقي. 1وا/الوعيط.0 31-1 6 علىوتبعهحزم،اسط0

3الحديشهعلمأنلاالمعرفةانظر:الصحح.ابن 9 1 شحققي.0
2ةوالإبضع!دالنقممدة 86.

2ا-ما/2الرالياشوب. 02.

2/7الحديفعل@م@ح@هر@: 05.

4/1الاريا 19.



-

@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

الأثلة،نعارضكيرشيءالرواباتاخنلافأنهاعليهالتهينبغيومما

الرواةاختلفئموالمدار،المخرجمتحدالحديطأنيعني:الرواياتفاختلاف
ذهنفيإشكالفهوالألمحلةتعارضأمامتميفيأوالحديتسندفيالمدارعن

نف@هذاوعلىمنفصلين،ثليلينبينتعارضاخلالهمنرأىالفقيهأوالناقد

منفيهبدلاواحد،معنىإلىراجعأيكنلمماالمدارعنالرواياتاختلاف

لاومتعارضا،المعنىكانإذابينهمايجمعولاأولأ،الترجيحطريقسلوك

ع@النبيئعنالحديثصدروقدمتأخر،طارئالاخنلافلأنها.للنسخدخل
الحكمثمالجمعمنوالمصطلحالأصولكتبفييذكرماأماواحدة.مرة

اختلاتفيفهذاالتوقف،ثمالترجيحثموالمتأخرالمتقدمغلمإنبالنسخ

الرواياتاختلافعلىالقاعدةهذهتطببقالخطأومنمنفصلين،دليلين
اسباب:الرواياتولاختلاف

تروىالتيالأحاثيثمنكثيرأأنقطعافمعلومبالمعنى:الروايةا-
إلينا،نقلتكماكاملةوترتيبهابحروفها@الثبيينطقهالمعححر،النبيئعن

فيالمعنىعلىيحملفهوفيهاللفظتغايرومابالجملة،فيالنبيئكلامولكنه
بلالأحاديط،نقلفيالغالبهيليستبالمعنىالروايةانعلماالغالب.
فيالمنقولةالألفاظتختلفحينمالكنبلفظه،إلينانقلالحديتانالأصل

بالمحنى.النقلعلىفتحملالأحايين،منكثير
يهتمالتيهيالخبرفيالواقعةتكونفربماالرواة،بعضضبطقلة-2

المناسبه.عنخارجهوفيماتامةعنايةيعتنيولافيضبطها،الناقل،بها
أفعالهمنفحلأالحديثيكونفربماالنقلة،فهوماختلاف-3

ي

واحد،المعنىأنإلاآحروجهعلىالآخرويحكيهوجهعلىأحدهمفيحكيه
قول.حكايةلافعلحكايةفالحدبث
تضاد،اختلافلاتنوعاختلافالرواياتاختلافيكون@ربما-4

واحدة.الواقعةكانتاندالاخريرهلمممنرآهمايحكيراوفكل

2/1لإشاثهامدار@معرفةالظر:(1) 2@



اكحادخبرمد@ضةلالهتع:@لل
-

فمعلومالواقعقطتعددسببهفعليحقيمياختلافهناكيكونصربما-5
لطالبوينبغيالصلاة.فيالسهوكواقعةوتعددتتكررتالحوادثبعضأن

بأحوالوالرجيحال@ختلفة،الرواياتهذهحالفيالنظرهذامثلفيالعلم
الضبط،فيبنفاوتونغالبافهمتعدلمحماعندالرواةأحوالفيالنظرمنها:

منويحالفهممعينةروايةعلىالغفيرالجمعيتمقفقدالعددإلىينظروكذلك

ينقلممانلكأوالروايةلهذهالأوائلالأئمةترجيحفيوالنظرعدثأ.أقلهم

الاستقراءلدىمعلومهومماذلكوغيروترجيح،إعلالسعنهم

دفعمسالكسلوكفيالفقهبةوالمدارسالفقهاءمناهجاختلفتوقد
منفمنهمالظاهر،حيثمنالمتعارصةالمتكافئةالرعيةالأدلةيخنالتعارض

القولإلىفيلجأتكلفأالجمعفييرىقدمنومنهمبينها،جمعوجهلهيتين

استنباطفيالفقهاءبينخلافظهورإلىأقىمماومكذا،بالتسخ...

الأثل@.تنكعلبهاثلتالتيالأحكام

لفظةوتاتي@لمرفوع،حكمولهلفظا،موقوفحديتيأقيوقد@

كهيل،لنسلمةروىمامئاله:الثابتة،@لصحيحةالأحاديثتعوضمنه

عليهموقوفأطويلاحديثامسعود@هبناللهعبدالزعراععنابيعن

القدساللهروحشافع،أولفيكونالشفاعةفيتعالىاللهيأذنثموفيه:

علبهاللهصلىنبيكميقومنمعيسى،ثمموسى،ثمإبراهيم،ثمجبريل،

الذيالمحمود،المقاموهوفيه،يشفعفيماأحديثفعفلاوسلم،وأله

.(79الإمراء:1@@مخ@مقامارئكيبثك@ن@كليتعالى:اللهذكره

4الكبير"الضعفاء"فيوالعقيلي8(،3لاالطيالسيةأخرجه / 213-

3 1للاالكبرى""فيوالنسائي1،5 1 الرسالةط.(12321)والعلميةط.(29

ا/وهالفكرط.(63071)النفسير""فيوالطبر@3(،61)لهالتفسير"@وفي

المحدثلثميخلافعحرابصالرواياتاختلافأسبميمقليسااستفدتوقد(1)

وعمرهعلمهفياللهلركعيه،@زدتتهوقد@الطريفي،يزالضعد



-

يالف@ئد@لعللفيالجامعى

44-4 1التوحيد":"فيخزيمةوابنالكتب،عالمط.5 75-1 7 ط.6

6(،197)و(0976)الكبيرأ@فيوالطبرانيالرشد،ط.(252)والعلمية

4/4والحاكم @هيع@والنشورأالبعثفيوالبيهقي06،0ولماه-4لما-96

موقوفأ.الإسادبهذاكهيل،بنسلمةعنطرقمن
يخرجامهولمالشيخينسرطعلىصحيححديتال@داالحاكم:قال

الزعراء"بأبياحتجاما"فقال:الذهبي،وتعقبه

وهوالطبراني،رواه@:10/330الزواند!دامجمعفيالهيثميوقال

.@"شافعانا@ول"ة@البيوقولالصحيح،للحديثمخالفموقوت

4الطحاولمجه:العقيدةشرح9علىتعليقهفيالألبانياليئوقال 10:

لمالوليد،بنيحيىواسمهالزعراءأبيبينمنقطعلكنهةالمرفوعحكمالوله
فقرة..الحديثفيإنثمالتابعين،بعضعنبلالصحابةمنأحدعنيرو

."صحيح...لحديثمخالفة

هذالأنةالمرفوعحكمفيالحديتنف@اليخ،أصابقدقلت:

بنيحيىواسمهالزعراءأبيبينمنقطعلكنهةقولهأمابالرأي،يقاللاالكلام

هانئبناللهعبدهوهذاالزعراءأبيلكودوفلكةممتنةفيهأخطأفقدالوليد.

الألثراوتتححفةفيالحديطهذاالمزيأسردوقدالأكبر،الزعراءأبو
(1)

في
فيحجرابنوكذلكمسعو@بناللهعبدعنهانئ،بناللهعبدترجمة

هانئبناللهعبدترجمةفيموضعينفيالمهرظإتحاف"
(2)

أبيكنيتهوفي
مسعود.بنالدهعبدعنالزعراء

5/1الكبير")التاريخفيالبخاريقال 2 ابنعندروى:(720)0

أنا"ع@:النبيعنوالمعروترابعهم،نبيكميقومثمالشفاعففيمسعود

فيبنابعولا"شافعلول

(1)4 4 3 /6(9353).

01/2لمهرظاحا@@ل@نظر.ا(2) 9 9(12799)

5المهرقه@بتحا@انظر.(3) 1 6 / 1 ا(.ا+لا0



اخحادخبرمموصةلالخع:محلل

دا.الناسحديثفيلي@كلاموفيهمسعود،ابنالسمعالعقيلي:وقال

3"الكامل"فيعديابننقلهفبماالساثيوقال 8 9 لاالزعراءأبو":5/

كهيلبنسلمةغيرعهروىأحديعلم

6/33@الأشرافاالتحفةانظر: 01/9"المهرةإتحاتوإ)3539(،4 92

1و(12799) 65(91 331).

منأولأنعلىيدلالذيالصحيحالحديثيافيمايهالحديثوهذا

الألباني.والثخوالهيئمي،البخاري،أشاروكمايكل@،اللهرسولهويثفع
يشفع@لناسلرلأنا"قال:ك@،النبيأن@هأن@حديثمنوردفقد

تبعأ".الأنبياهكنروأنا@لجنة،في
8313@شيبةأبيبناأخرجه: لدارميوا@3/041وأحمد@@م@63و@7@2

1/01ومسلم5(،1) 9(،7للأ@السنة"فيعاصمابيوابن)233(،(91للا3

3لهيعلىوأبو 2التوحيد":"فيخزيمةوابن6(،9 5 ط.(036)والعلميةط.5

قداتبنزائدةطريقمنمم@7)ولمه(6)لإيمانا9فيمندهوابنالرشد،

1/01مسلموأخرجه: 3لايعلىوأبو3(،03)(961)3 (3967)و(95

جريرطريقمن(3973)و

1عوانةأبووأخرجه: 0 2 / 1و1 عياثبنحفصطريقمن38

مالكبرالماسمطريقمنمعأ5)الإيماد""فيمندهابنوأخرجه:

لمزنيا
فلفل،بنالمختارعنوالقاسهأوحفص،وجرير،)زائدة،أربعتهم:

@لجنة،فييئمفع@لنمسانا@ول9قال:النبيءطأن@ه:مالكبنأن@عن

نبعا@.الأنبياءكثروانا

.(1لما2)التقرسهنضا@دئقةةومو(1)

.(9للاالاتقربباالكناساصحبحلنفةوهو:(2)

.(1430)التقري@هالاخر"اميتيلاحفظهتغيرفقيه@قةومو:(3)

.@5487@الالتربب@لبن،فيالصدوقالأ



-

ئد@الفعالعلل@لجامعدي@

1/6الأشراف!تحفة"انظر: 2/133المهرقماإتحاتو"1(،ل@7875

(1814).

ونكارةالرو@ةفيضعفمنعللعدةالحديثفيتجتمعوتد@

نظرةلأولالبثيدركهاقوية،صحيحةلأحاديثومعارضته@لمتنفي

بنإبراهيمحدثناقال:مطر،بنعمارروىمامثاله:@لحديث،في

عمر:ابنعنالبيلماني،ابنعنالرحالن،عبدأبيبنربيعةعنمحمد،

بذئتمه.ودىمنكرمأنا9وقال:بمعاهد،مسلماقتلعوناللهرسولأن
3/1الدارقطنيأخرجه: ومنالرسالة،ط.(9532)والعلميةط.33

8/3البيهقيطريقه 0

بنإبراهيمعنالرهاوي،مطربنعمارطربقمن

بهعمر،بناللهعبدعنالبيلماني،بنالرحمنعبدعنربيعفعنمحمد،

هكذا.موصولأ

ضعيف.حديثهذالتول:

متروكوهويحيىأبيبنإبراهيمغيريسندهلم9الدارقطني:قال
@إ،النبيئعنالبيلماني-ابنعنربيعة،عنوالصوابالحديث،

يرسله،بمافكيفالحديثوصلإذاحجةبهتقوملاضعيفالبيلمانيوابن
أعلموالله

عمرابنبذكروصلهأحدهما:وجهيئ،منخطألاهذاالبيهقي:وقال

عنروايتهوالاخر:مرسلأ.@تالنبيئعنالبيلماني،ابنعنهرو)تمافيه،

علىفيهوالحملالمنكدر.ابنعنإبراهيم،يرويهاتمادربيعةعنإبراهيم،
كئرحتىالحديثويسرقالأصانيد،يقلبكانفقدالرهاويمطربنعمار
بمه.الاحتجاجحدعنوسقطرواياففيفلك

هول/6لابنه"والتعديلالجرح"فيحاتمابوأيضاعنهقالمطربنوعمار

3الكبير!الضحفاء"فيالحقيليوقال@،يكذبكان9:(2ا)ها 2 7 يحدث":3/

يسرق9لما:2/5"المجروحين@فيحبانابنوقالبمناكير"،الثقاتعن
6/1الكاملا"فيعديابنوقالويقلبما،الحديث الحديثما.دمتروك:37



الاحادخبرمحكلضلاللهتع:محلل

=

حاتمأبيابننقلهفيماالقطانيحيىعنهقالفقدمحمدبنإبراهيمأما
بنإبراهيمعنأن@بنمالكسألت":(039)73/2@والتعديعالجرح"في

فيحنبلبنأحمدوقالدينمه،فيثقةولالا،قال:ثقة؟أكانيحيىأبي
2/3"العللفيالجامع" فيالبخاريوقالحديثمه،الناسترك9:(29لا6
3الكبير"التاريخ" 0 6 / تركه"المأ:لهالصشير"،الضعفاء"وفي)3101(،1

2/7والتعديعأالحرح@فيحاتمأبيابنونقلوالناسإ،الصباركابن 4

قال:أتهزرعةابيوعنالحديهه،تروككذاب،"قال:أنهأبيهعن(390)

متروك9:(5)@والمتروكونالضعفاء"فيالسائيوقالبثيء"،الليى
ا

فيحاتمأبوعنهقالالبيلمانيبنالرحمنعبدضعفهذاعلى
5/2لابنه@والتعديلالالجرح 6 فيكماالبزاروقال@،ليندمو:(10ايه9

ضعيفوهومناكير،لهالرحمنعبد":(1296)و(1293)الأستار@ت@

(305)والرعيط.2ثه@الاعتبار!:فيالحازميوقالالعلم!،أهلعند

بحديث@أ.يفرحممنيحىأبيابنولي@"حزم:ابنط.

الحديثفيوالصواببالإرسال،معلولفهوالعللهذهكلومع

لإرسال.ا

7/03لهالأمإ،1وفيبتحقيقي(1622)مسندهفيفعياثفأخرجه 2

9/1الوفا.ط.وفي والآنار!السنندمعرفةفيالبيهقيطريقهومن2،8
الحسن.بنمحمدعنالوعيط.(15725)والعلميةط.اما(رو

8/3البيهقيوأخرجه: 0

@دم.بنيحيىطريقمن

8/3البيهقيوأخرجه: سلأم.بنالقاسمطريقمن1

عنسلآلأبنرالفاسمتثم،بنويحيىالحسن،بن)محمدئلاثنهم:

قتلالمسلمينمنرجلأأنالبيلماني:بنالرحمنعدعنالمنكدر،بنمحمد

نىومنأنا@حق"فقال:وو،اللهرسولإلىذلثفزشعالذمفأصلمنرجلأ

مرسلأ.فقل،أمرثمبنتنه



=
@يد@لف@ي@لعللفي@لجامع

غبر@راويهمنقطعوهوالباب،هذافيالأصلهوهذا@البيهقي:قال

الرأي.ربيعةتابعهالمنكدربنمحمدتوبعوقد
1دالرزاقعبدفأخرجه: 8 3/1الدارتطنيطريقهومن1(،5 3 ط.5

لاعنبار":ا"فيوالحازمي8/3،1والبيهقيالرسالة،ط.(3260)والعلمبة
2 8 الرأي.رببعةعنالنوري،عنحزمابنط.(305)والوعيط.4

1لمراسيلا:ا1فياودوأبو@)90972(،سيبةأبيابنوأخرجه: 5 5

/3الآنار"معانيلالشرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(250)والقلمط.
9 4للاالعليةط.اوفي5 3/1والدارقطني3(،9 3 (3261)والعلمبةط.5

2لاعتبار!:ا"فيوالحازمي3،1-8/03لبيهقيوالة،الرساط.(3262)و 83

بنالرحمنعبدعنربيعضعنطرقمنحزمابنط.(304)والوعيط.

مرسلابهالبيلماني،

البيلمانيبنالرحمنعبد"قال:أنهمحمدبىصالحعنالبيهقي،ونقل
مرسلوهوبمعاهد،مسلمأقتلبمطالتبيئأنربيعةعنهوروىمنكر،حديثه
بنمحمدبنإبراهيمعنأخذهإتماربيعةإن@اويقالالبيهقي:وقالمنكر"،

قال:أنهبنعليعنونقلعلبمهيد@روالحديايحيىأبي

علىيد@رإنماهذابمحاهلإ،مسلماقتلع@تالنبيئأنةالبيلمانيابنحديث
عنعه.أخذهدائماحجاجوجهلهلي@يحىأبيابن

8/3فيرواهولهذا قال:سلام،بنالقاسمطريقمنالبلاغبصيغة1

نما@ارف@الحديث.بهذاربيعةحثفتأناقال:أنهيحيىأبيابنعنبلغني

علىيدلالوصول،الاصادقل@مطرعمارسأنتحلمالروايينهات@خلالمن(1)
انقدوراهوجماوضعفو@وقراهوارصلو@فأسلهوكير@النوريخال@أنهفلك

وهئوهعهوأعرضوافأنكرو@لهمفحةولايعرفو@لم
روايةبطلانعلى@خرثليلفلثففيالبيهقيأتار@ليهااليابررايةمدهصحتنل@(2)

الصحغالط@غعنوأعرضشيخأ،والتلسيذتلميذأالنيعجعلف@نهمطر،بنعصار
محتحأ.بحديثهيأخذممىفواعجباهردحا،لناسعوارهفانصفحا؟



اخحادخبرضةمعكلللهتع:علل

يالنبيئأنالبيلماني:بنالرحلنعبدعنيحمى،أبيابنعلىالحديث
أقاد

بذمتمه.وقىمنأنا@حق"وقال:بمعاهل!مسلمأ

إلىالحديثوتعيدربيعةتديىتبينفمانهاالأهمية،ةشديهروايةوهذه
بصيغةجا.ولكونهلإرسالهضعيف.الحديثهذاولكنإبراهيم،مداره

مداره.ضعفشدةمعبهبلغالذيهومنيعرففلااللاغ،

نقلهفيمافقالالرئيستيالبيلمانيابنحديثعلةالافعيبينوقد

منقطع،اليلماليابنوحديثالما(ل@عقبالمعرفقه"فيالبيهقي
بنعمروأنبلغنيفيماالبيلماني:النروىو)نماخطأ،البيلمانيابنوحديث

مج@ا.النبيئفقتلهرسرلاالمقتولوكانمدة،إلىعهدلهكانكافرأقتلأمية

3/1الاثارامعانيشرح"فيالطحاويوأخرجه. 9 العلميةويرط.5

عنالمنكدر،بنمحمدعنالمدني،حميدأبيبنمحمدطريقمن)ك@94(

.@النبيئ
حميدأبيبنمحمدوفيهمعضل.إتهبللإرسالهضعيف.حديثهذا

الكبير@4/16:الضعفاء1فيالعقيلينقلهكمامعينبنيحمىعنهقالالمدني
3"العللفيالجامع"فيكماحنبلبنأحمدوقالعا،بثيليى9 4 7 / 1

2لا 2/3وفيمناكيرأأحاثيثأحاديثه":(71 فيبقويهواللي@:(239)0
7الكبير@1/التاريخ1فيالبخاريوقالالحديشه، الضعفاء@وفيا(يثلأ2

/2"المجروحين"فيحبانابنوقالالحديثا،منكر@:(315)لهالصغيرا،

يعلم،ولاالمتنبهويلزقيفهم،ولاالأساديقبمغفلائميخأكان":2@لأ
فيالجوزجانيوقالبروايتط،الاحتججبطلأخبارهفينلككثرفلما

.@ضعيفالحديث،واهي":(216)الرجال!أحوالإ

بنالقاسمغبيد-أبرقالالمتن،منكرالإسنادمنكرحديثهذالتول:

3البيهقينقلهفيماسلأم- 1 متلهيجعلولابمسندليىحديثوهذا":8/

بنالرحمنعبدأخبرنيوقدعبيد:أبوقالالمسلمين.ثماءبهيسفكإماما

الحدندرأإناتقولونإئكملزفر:قلتقال:زياد،بنالواحدعبدعنمهدي،

هو؟وماقال:عليها.فاقدمتمالشبهاتأعظمإلىجنتم@)ثكمبالشبهات،



=

ئد@الفعا@لعللمعفيلحا@

هذا".عنرجوعيعلىأنتفاشهدقال:بالكافر.يقتلالمسلمقلت:قال:

2لاعتبار":ا9فيالحازميوقال 8 حزم:ابنط.(30وللاالوعيط.5
@بقولهمنسوخثبوتهتقديرعلىالبيلمانيابنحدبثأنإلىالثافحيوذهب"

بكافرامسلئميقتللاالفنحأزمنخطبنهفي
(1)

".

21/03لأشراشهاتحفة9و4/3333،6الرايقهنصب"وانظر: 9

8/5المهرةاإتحاتو")75981(، 5 7(9953).

مثاله:تاريخيا،ثبتمافيعارض@لخبرياتيأن@لمعارضةومن@

بنخثابعنالكنود،أبيعنالأزديسعدأبيعنالسدئ،روىما

يرليهنرألمثئجمغدئؤصثهصيدعضألذيئئظررثولا:@قولهفيالأرت

حابسبنالاقرعكحفه-النبييعني:جاء-قال:(52الأنحام:1@خهه،
قاعدأع@النبيئفوجدواالفزاريحصنابنوعيينةالتميمي

بلالمع
الضعفاءمنأناسفيه@الارتبنوخبابوصهيبياسربنوعمار

إنافقالوا:به،فخلوافأتوهحقروهم،حولهرأوهمفلماالمؤمنين،من
العربوفودفإنفضلنا،العرببهتعرفمجلسأمنكلناتجعلأننحب
جئناكنحنإذاأوالعبيد،هؤلاءمعقعودأالعربتراناأنفنستحيتأتيك

فقالوا:نعم،"فقال:شئت،إنفأقعدهمفرغنانحنلاذاعنا،فأقمهم
ليكتب،علياودعالهم،ليكتببالصحيفةفدعاكتابأ،عليكلنافاكتب
تطررثولا:@جبريلنزلإذةناحيةفيقعودونحنذلكأرادفلما

وصاحبهحاب@بنالأقرعذكرثمالآية.وألحشئ،بألغدئؤهص@يتح@نتذيئا
قنماتتننأللبرعليهرمىأهترلائق@أيمضبعفمفتئايذ@"قال:

"الأنعام1@،بآفنححنياغلمأدئهألتمى

ك@ناب@فقال:ذكرهثم5،3

38البخلىيأخرجه:(1) / 4/8و(111)1 9/1وكأ.47)4 56)61و(0369)3 91)
طاد.أبيلنعليحديثمن

ا.سميدأبودريقال::(8117)التقرب"فيححرابنقال(2)



اخحادخبرضةمحكلرلحتع:@للى
=

ارحصة،نفسهعكرنبهغكتبعليهغمنئمئمايختنافقلمونييأتذب
يقول:وهوفأتيناهفدعانابالصحيفة،الله-يئرسولفرمى5،4الأنحام:1
وكانركبتيه،علىركبناوضعناحتىمنهنا@اعلبكم@سلائم@

ة@اللهفأنزلوتركنا،قاميقومأنأرادذاف@معنا،يجلسلمجلأاللهرسول

ولالغدصخهريريدونبآنغدور@غثمئرلهميت@وتأئذينننسكء@ضبر"

لا@رالأشراف:تجال@لايقول:ألديا،ألجؤؤزينةزلدعنهتمغيناك

الكه@82(.1مرعلهأمزوكتهحنهنا@تثغذعنققبص@شفلنامننطغ

فرطأوأماحاب@،بنوالأقرغعيينة،فهوقلبهأغفلالذيأما
ذلكبعدفكناقال:الدنياالحياةومثلرجلينمثلضربئمفهلاكأ

وتركناهقمنافيهايقومكانالتيالساعةبلغنافإفاالنبيئءكي@،معنقعذ

نقومحتىصبروالايقومحتى

والبزارلمأ،ا27)ماجهوابن3(،5803)شيبةأبيابنأخرحه.
1لا 2والفكرط.(1ل@230تفسيرهفيوالطسري)0312(،و(22 5 9 /9-

2 6 وفي(367)الاثار!مشكلشرحفيوالطحاويالكتب،عالمط.و.062

ديالجوفلةيمالنالرلانيالعلامةنكرهماالفرطا"ثرح.فيال@قامهنافيأئرسا

الرجل@ركةالبنقال:الرسانلاالجموعةصم@4-3انهبخ@أحدبلىلتهرط
عن@خبارأتعالى-الله-قالبه،اجتمعسلكلوئصخهحل،حيثللخيرتعيسه

لاعيأللجر،معلمأأي(31ةأمريمتهما@مدكأ@ين@رححلى.@المسيح
فقدمداخلاسوسالرحل،لركةفهداسطات،فيعباصبه،سدكرأالله،@ل@

واجتمعلقيهمنبركةنثحقبلبه،والاجتماعلقانهبركةوئحقتالبركة،منخلا
الحد،علىتدخل@فةوكلالقلب،@لفدالماحريق@فيالوقتيضغ@نهبص

درجتهونقصادا"،منحظهبصيعوتحودالقلب،وفسادالوتت،ضياغفببها

محالطهئضئعسمخالطةاحدروافقال.اليوخ،لحصرصىولهلاعده.زتهو@

أمورهالبدعلىانفرطتالقبدودالرقتضاعمتىف@ن@القب،وئفسدالوقت،
@قرور@مولهبهرلا@تععىئتصلتتتاشلظغثرلافيتالهقالس@نوكانكلها،

2الكهص1فرظا، 8

للطرانياللفظ



=

@الفمائدالعللفيالجامع

97تفسيرهفيحاتمأبيوابن6(،620)الأخيارتحفة / 421(173،)3

4الأولياء@1/حلية"فينعيموأبو)3963(،الكبير!1فيوالطبراني 61-4 71

3و 4 8/4"الكمالنهذبب"فيوالمزي3،4وه4 1 طريقمن(8185)0
نصر.لنأسباط

1/3"لنبوةادلائل"فيالبيهفيوأخرجه: 52-3 فيحديلواوا5،3
2/2تفسيرهوفيبتحقيقي(240)النزول!أسباب 7 بنحكيمطريقمن4

الإسناد.بهذاالسدي،عنزيد(بنوحكيمنصر،بنلأسباطكلاهما:
2الزوائد@4/فيإالبوصبريفال 1 رواهصححإسنادهذاا(:كلأ)ا9

ابنأسباطحدئناقال:المفضلبنأحمدعنمسندهفيشيبةأبيبنبكرأبو
فيوأصلهنقوم!حتىأبدأصبرولا"تخرهفيوزادومتنهسنادهب@فذكرهنصر

"
مسلمروىوقدوقاص،أبيبنسعدحديثمنوغيره"مسلمصحيح
والمصنفوالشائي

(1)
."وقاصأبيبنسعدحديثمنبعضه

كمابالتشيعورمييهئمصدوقفالثديفيه،تكلممنإسنادهفيقلت:

.(463)التقريب!فيإحجرابنالحافظقال

ابنونكرهتعديلأ،ولاجرحأالعلماءفيهيذكرلمالأزثيسعدوأبو
@يحبان

5"الثقات@ 6 8 التقريبه"فيحجرابنالحافظعنهوقال5،/
مقبو@ه.":(8117)

نكرهعمير.بناللهعبدأوعامربناللهعبدوهوالكوفيالكنودوأبو
5/6الكبير!التاريخفيإالبخاري الجر@فيإحاتمأبيوابن)305(،4
5/1والتعديع! 5 سعدابنووثقهتعديلا،ولاجرحافيهيذكراولم(599)9

6/2الطبقات@في 1 5-2 5/4الثقات!@فيحبانابنهوذى1،6 وقال@4
مأ:328)التقريب!1فيحجرابنعه

السند.جهةمنضعيففالحديطبعدهمنأوللسديمتابعأأجدولم

ساحه.ابنبذلكيعني(1)



الآحادخبرضةمحكلةلالخعمحلل

تفسيره:فيفقالأخرىناحيةمنانتتدهفقدكثيرابنالحافظوأما
6 وسجنةحاب@بنوالأقرعمكجن،الايةهذهن@غريب،حديثوهذا85:9

بدهر".الهجرةبعدأسلماإنما

صحته.وعدمالحديثضعفبانفبذلك

3/4الأشرات!تحفة"وانظر: 4/7المسانيداجامعو")2253(،7 6

(2436)

وقاص.أبيبنسعدحديثمنأنهالحديتوأصل

7/1ومسلم)131(،حميدبنعبدأخرجه: 2 وابن)54(،(2413)7

ديوالسائي4(،281)ماجه
08)الكبرى" .@@8264)و(8237)و(22

01)و(6318)والعلمية لالمحالةالضمائلوفيالرسالة،.@(0782)و(88

تفسبرهديوالطبريم@،26)يعلىوأبو1(،62)و(061)و(133)و(611)

2والفكرط.(03321) 6 2 / تفسيرهفيحاتمأبيوابنال@،عالمط.9

فينعيموأبو3/91،3والحاكم6(،573)حبانوابن1(،133)21لما/4
1/2الحلية!9 1/3النبوظدلائل"فيوالبيهقي4،5 فيوالواحدي5،3
عنأبيه،عنسريح،بنالمقدامطريقمنبتحقيقي(239)@النزولأسبابإ

المئسركونفقالنفر،ستةالنبيئ-س@معكناقال:وقاص،آبيبنسعد

علينا.يحترئرنلاهؤلاءاطرد:@للنبيئ

لتورجلانهذيل،منصرجلمسعو@وابنأناوكنتقال:

نفسهفحدثيقع،أناللهثاءمامجظاللهرسولنف@فيفوقعأسميهما،

.@@خهميبرليينتحثئوأبالندلؤهر@يت@كحنآلذينتطررثولا:@اللهفأنزل

3/2لمنثورأاالدر"فيلسيوطياوذكره وأحمد،بي،لفريااإلىوعزاه5

مردويه.وابنالثيخ،وأبيالمنذر،وابن

فيالمحرر9فيالمزنيسليمانبنخالدالدكتوراعتمدوقد@تول:

مببإنفقال:الحديث،هذالتقويةآخرأمرعلىكملأالنزوله:أسباب

معناه،علىالمفسرينبماجماعيعتضدلكنضعيفأكانو)نالمذكورالنزول

أعلم.واللهنزولها،شبويكونالقرانيالآياتوسياق



-

يللفالائد@لعللفي@لجامع

منها:المؤخذاتبعضعليهالقولوهذا

نقله.عمنينقلولمالاجماعادعىا-

مصنفاتهم،فيالقصةلهذهالتفسيرأصحابنكربالإجماعأرادلعله-2
مالأمرالمفسرينفكروهلالأول،منعليهأشدفيكونالأمرهذاصحنف@

القصصمنعددلصححتالأمرهذاأصلولوتصحيحه؟!علىثل@
وغيرها.ثعبةكقصةوالتالفةوالموضوعةالواهيةوالروايات

3/2@الأثرافتحفة"وانظر: 4 5/1المسايد!جامعوا)5683(،9 4 4

(3238).

حدثناقال:الحماني،الحميدعبدبنيحيىروىتخر:مثال@

ابنعنجبير،بنسعيدعنالمغيرة،أبيبنجعفرعنالقمي،يعقوب
منموسىبهجاءكممافقالوا:اليهو@قريثقأتتقال:عباس،

فقالوا:النصارى،وأتواللناظرين،بيضاءويدهعصاهقالوا:الآيات؟
الموتى.ويحييوالابرصالأكمهيبرئقالوا:فيكم؟عيسىكانكيف
اللهفأنزلفصبأ.الضفالايجعلربكلااثحفقالوا:بئالنبيئفأتوا

لأؤلىلأيتوألخارثنلرلختبفأوالآزضألشنؤتخفقفىتعالى:،ءت
1عمرانأ@ح@@الالئب 9

/3تفسيرهفيحاتمأبيوابن)0621(،تفسيرهفيالمنذرابنأخرجه:
8 4 4للاالآثار"مشكلداشرحفيوالطحاوي)5564(،1 تحفة9وفي(61

أشابفيوالواحدي@ا@الكسير@2232فيوالطبراني)6395(،الأخيار!
الإسناد.بهذاالحماني،يحىطريقمنله،واللفظبتحقيقي(158)"النزول

1/2المنثور"الدر"فيالسيوطيوذكره 9 2/1و9 لابنوعزاه93
عباس.ابنعنمرثويه،

فيالذهينقلهفيمانميرابنعنهقالالحماني،يحيىفيهالحديثهذا
4/3"الميزان" 9 بنأحمدوقال@ققه،أخرى:مرةوقال)كذاب!:(9567)2



الآحادخبرضةمعكللالهتع.محلل
-

2"والتعديحالجرح9فيحاتمأبيابننقلهفيماحنبل 0 7 / والذهبي)596(،9
4/3"الميزان"في 9 فيالبخاريوقالجهارأ،بكذبكان@:(9567)2

وفينمير!وابنأحمدرماهليهيتكلمون":(3703)8/171الكبيراالتاريخ"
الضعفاء"فيال@انيئوقالعنما،سكتوا9قال:(3لمالهالصغيرأ،الضعفاء"

:(7591)"التقريبفيإحجرابنوقال"،ضعيف":(625)والمتروكون!

تاريخهفيقالمعينابنأنإلاالحديشه،بسرقةاتهموهأنهمإلاحافظ"

ماالحماني،ابنمثلبالكونمامشهرر،صدوق"الدارمي:برواية(89لا

حسدأمنإلافيهيقال

وقال"،لأسلهليم@@النسائي:عنهقالالقمييعقوبابضاوفيه

/8النجلاء،آعلام@سيرفيالذهبيططفيماهذابالقويالي@الدارقطي:
يهم،.صدوق".(7822)التقريبأ"فيحجرابنوقال03،0

فيالجامع@فيحنبلبنأحمدعنهقالالمغيرةأبيبنجعفروفيه
2/1المحلل! 2 1/4الميزان!9فيالذهبيوقالئقة،)7501(:إ0 1 7

1للأ لنسعيدفيباقويهوليىمنده:اب@قالوقال:صدومأاوكلان:(53

يهما.صدوق":(960)التقريبأ"فيحجرابنوقالجبير(،

2"الباريفتحفيإحجرابنالحافظقال 97 الرجاله:(4569)عقب8/

عنفرواهموسىب@الحسنخالفهوقدفيم@تكلمتهف@الحمانيإلائقات

أشبما.وهومرسلأ،سعيدعنجعفر،عنيعقوب،

حجر.ابنالحافظإليهأشارالذيالمرسلحبيربنسعيدوحديث

النخبئةأعحشهبفاأنهأدركهمالنينالرواةفيمحيىابنلصكاثةالعلمي:قال(1)
سسع

وقدفرثقصنالهذلثأنفىمستقيةأحاديترأىفلثااحادل@منجملةسه

محيىابنامتملولكهعمدأ،يخلطمصأحدميكونفقدويخادونم@يتقرنهكالوا

شالرواةمنمحيناسأدركهم@ىوجدناللناحد@كهبعدود@امستقيمةباحاثيث

مذاصألهفالطامرشميمأ،طحناليهطحنواأوالأكثرونوكذلهمعض،ابنونقه

ديل@عتحمد،.كانألهعلىلدلالهوها،محينابنتوثيقيزيمهنماف@الضرب،
1ة"اليمانيالممليكلاممىالأمالي 8



=
@لف@ائدي@لعللفي@لجامع

8حجرلابن@العجابدافيكماحميدبنعدأخرجه: 1 6 /2-8 1 7

موسى.بنالحسنعن

عالمط.3/7والفكرط.(1990)تفسيرهفيالطبريوأخرجه:
الرازي.ح@يدبنمحمدعناليهب

عنجعفر،عنالقمي،يعقوبعنحميد(وابن)الحسن،كلاهما:

ي:للنبيئذلكعندقرلقفقالتاليهود...قرلقسألتتال:سعبد،

فسألعدونا.علىبهونتقؤىيقبنأ،فنزدادف@بأالضفالنايجعلأناللهادغ

إنولكنذهبأ،الضفالهمفأجعلفعطيهم،إنيإليه:فأوحىرقي،يهكالئبيئ
في@ر:@النبيئفقالالعالمين،منأحدأاعذبئلمعذابأعذبتفمكذبوا
ببوبمبومأنا@مومموقوس

والأرض@النؤتظقفىلمنالتحلبه:،فأنزل"
ذهبأ،القحفالهمأجحلأنيريدونإتماكانواإنلهم،لايةنلكفيإنالاية،
لهمأجعلأنمنأعظموالنهارالليلواختلافوالأرضالسمواتاللهفخلق
مرسلا.يقيناليزدا@وافمباالضفا

2/8العجاب،"فيحجرابنقال حاتمأبيابن@اوأخرجه::17
ابنيذكرموصولايعقوبعنالحميد،عبدبنيحيىروايةمنوالطبراني

."أصحوالمرسليه.عباس

يعقوبلقولوذلكمسندأ؟يعتبرولكنالإرسال،ظاهرهحديثهذا
بنمحمدسمعتقال:إ(1302)عقبسننهفيداودأبونقلهالذيالقمي

المغيرفبنجعفرعنحدثتك@شي.كليقول:يحقوبسمعتيقول:حميد
عنعباس،ابنعنمسند،فهولمجهالنبيعنجبير،بنسعيدعن

البيئ
تقدموقدالمغيرة،أبيبنوجعفرالقمي،يعقوبفيه:بقي

كثيرابنالحافظقالالمعارضة،وهيأخرىعلةفيهأنكماعليهما،الكلام
4تفسيره:في يكونأنوسؤالهممدنيتيالايةهذهنف@سئمكلوهذا":29

للطبري.اللمظ(1)



الآحادخبرمعلىضةلالهتع:ملل
-

4في:وقال"أعلمواللهبمكقماكاننمبأالصفا 3 تكونأنيقتضي@وهذاة1
مدنيقه.أنهاوالمشهورمكيةالآياتهذه

2"البار@فتح"فيحجرابنالحافظوقال 97 4لاعقب8/ 56):

مدنيةالورةأنجهةمنإشكالففيهوصلفمحفوظاكونهتقديروعلى"

هاجرأنبعدلذلكسؤالهميكونأنويحتملقلت:مكة،أهلمنوقريش

الهدنقا.زمنفيسيماولاالمديخة،إلىيبهج@النبيئ

حديثمنرباحأبيبنعطاءرواهمامدنيةالايةهذهأنعلىوالدليع

ديالنيخوأبو)1621(،التفسير"دافيالمنذرابن
أخلاقدا

الكلبي.نجابأبيطريقمن(542)طأالنبي
من(56يلأالبي!أخلاق"فياليخوأبو)026(،حبانابنةواخرجه

سيمان.أبيبنالملكعبدحدئناقال:الئخعي،إبراهيمطريق

وعيذأنادخلثقال:عطاء،عنالملك(وعبدجناب،)أبوةكلاهما

فقال:تزصرنا،أنلدانقدكمير:بنلغبيدفقالتعائثةعلىكميرابن

مندغونافقالت:قال:حبا"2(.تزددغتأزرالأول:قالكماامهياأقوذ

@،اللهرسولمنرايتهشي:بأعجبأنجريناغمير:ابنقالهده.رطانتكنم

ذرينيعائثة،دياقال:اللياليمنليلةكانلماقالت:ئمفسكتتفال:
قالت:سزك.ماواحثفربئ@لأح@إنيواللهقلت:لريا.@تعبد@لليلة

ثيمقالت:حجرة،فيحتىيبكييزلفلمفالت:يصلي.قامثمتطهر،فقام
بلحنىيبكييزلفلمبكىئمقالت:لحيتةبلحتىيبكييزذفلمبكى

لمالله،رسولياقال:يبكي،ر7فلمابالصلاة،يؤننهبلاذفجاءالأرض،

عمير.بررعدعمر،بنائهوعدأنادوحلتعطا.:قولجنابأ@يروايةفي(1)

1عمر.ابنفقال
0.

إعلاله.بيانسعمداكتاباننوهويصح،رلامر@وعا،ر@يالكلاممدا(2)

اثيح.أبيعدمرجوثةليتلحيت@هللخىيبكييزلفلمبكىثم"جارف(3)



-

@ئدث@لف@@لعللفي@لجامع

لفدعبدا@ئكهرا؟كونلأ@غلاقال:تأخر؟وماتقذمسالكاللهغفروقدتبكي

ألشنؤتلحقفىلمف"فيها:يتفكرولمقر@مالمنويلتية،@للبلةعلئنزلت
كلهاالابةولختنش@...والآزصى

تحفة"وفي(46الهعقبالاثار"مشكلشرح"فيالطحاويقال

5للاعقبالأخيار" عباس...؟ابنحديثبخلاففهذاقائل:فقال3(:إ9
رسولهعلىالايةلهذهكانتعالىال@هإنزالأنعباسابنحديثيرلأن

إنزالههذار@نتاعاكةحديثوفيحديثه،فيعباسابنذكرهالذيللسبب
عندها.قلبه@رفةصلاتهمنمهكانالذيعندلمجلىاللهرسولعلىإياها

لأنتضاذةولاالحديثنهذينفياختلاتلاأتهذلك:فيلهجوابنافكان

منذكرمام،جماللهرسولقريث@سؤالذكرهوعباسابنحديثفيالذي

ذلكفيالمذكورينالئيئينبين@إياه@ثاللهوتخييرفيصإياهسؤالها

السببفبهومآلهمأحمذ،العافبةفيهومالسائلبهلمجزواخنيارهالحديث،
@اللهإنزالوكانعذابه،منلهموفوزأالجنة،إلىلهمإيصالأيكونالذي

فيوهوعليه،فيهاأنزلهاالتيالليلةفيعلبهمالحجةبهاأفامالنيالاية
أجلهمنكانالذيبالسببعلمةتقذمقدعباسابنوكانعالة،بيت

الآثارجميعونعمتهاللهبحمدفعادعالة،عندتقدمذلكيكنولمنزولها،
واللهعنها،والاختلافلها،التضادانتفاءإلىالبابهدافيرويناماالتي

ا

عباسابنفحديثالحديئبنببنالتعارضبنفيلاالطحاويكلام
عائئةحديثأنحينفيمكيقعالايةكونيقتضي

نزلتالآيةكونفيصريح
@لسورةأنالتفسيركتبفيالمشهورأنكماالمديصفي@اللهرسولعلى

مدية.عمران

براللهعبدنفمه@لحيضيفمرةعطاءأننهترقانصومناحان،لابناللفط(1)

والروايةعميربنعبيديجحلهرمرةعمرابنالمتكلميجعلومرةيذكر-لاومرةعمر
بنعبيدفيهاالتيوالروايةضمفهه،وقدجد،أليروايةهيعمرابنفيهاالي
جب.أليمنقدمأأرسخوهوالملكعدروايةعمير



اكحادخبرضةمحكللالحتع:@لل
-

17/0المهرة!إتحاتو")293(،30/502المسانيد"جامع@وانظر: 74

(22507).

اللهعبدبناللهعبدعنميمون@بنالحسينروىتخر:مثال@

أليبنعليأتيقال:الأسدي،الجنوبأبيعنهاشم،بنيمولى
فقامتقال:الذمةأهلمنرجلاقتلالمسلمينمنبرجلز@نهطالب

لعلهمفقال:عفوث،قدإنيقال:أخوهفجاءبقتله،فأمرالبينةعليه
أخي،عليئيردلاقتلهولكنلا،قال:فزعوك؟أوفرقوكاوهددوك

كدمنا،فدمهفمتنا،لهكانمقأعلم،أنتقال:فرضيت،وعوضوني

كديتنا.وديته

4/3الحجقا1فيالئيبانيالحسنبنمحمدأخرجه: فيوالئافعي5،5

7/13@الأم! 1الوفاء9/ط.وفي2 3 (1623)لهالمسندأ،وفياى.78)1

8/3البيهقيطريقهومنبنحقيقي، العلمبةط.وو(17)لهه،الصر@@اوفي4

لوعي.اط.(1)827،و
علل:ثلاثفيهحديثهذا

بناللهعبدعنفرواهفيه،ميمونبنالخسيناضطرابالأولى:@لعلة

اللهعبدبناللهعدذكرثونالجنوبأبيعنورواهأعلا@هوكمااللهعبد

1القراد"لأأحكامفيالجصاصعدهاشمبنيمولى 73 /3والدارقطني1،/

1 4 3وللاالعلميةط.7 فيلئناضطرابهعلىوهرالرسالة.ط.(29
@يالمزينقلفقدالحديث،

2/0الكماولتهذب9 1لا52 بنعليعن(32

حاتمأبيابنونقلعنط،روىمنقلبمعروف،ليى"ةفيهقالأتهالمديني

لقرفيلي@فيه:إقالأثهأبيهعن(932)73-3/72@والتعدي@الجرح9في
."الشيخةفيهقالأتهزرعةأبيعنونقلحديثمه،يكتبالحديط،

نقلإذعلقمط،بر)عقبةالجنوبأبيضعففهي@لئانية:ولها@لعلة

6/42"والتعديعالجرح9فيحاتمأبيابن فيه:قالأثهأبيهعن(1743)0

1الدارقطنيعنهوقالبمه،يثتغللاالحديث..ضعيف" 4 7 ضعيف9ة3/



-

يالف@ائدالعللفي@لجامع

ضعيص!.كوفي)6464(:إ@االتقربالافيحجرابنعهوقالالحديط،،

الثافعياخرجه:لمامخالففهوالمعارضة،فهي@لثالثة:ولما@لعلة
)236(،له"،المأئورةالسننو"بتحقيقي،(6261)و(1625))المسند"في

(16425)والعلمبةط.(4ل@عاوالآناراالسننلأمعرفةفيالبيهقيطريقهومن

)04(،لحميديوا)80581(،لرزاقاوعبد)19(،لسيلطياوالوعي،ا0ط

02)شيبةأبيوابن 7 ا/والبخاري)6532(،والدارمي1/7،9وأحمد2(،9

4/8و(111)38 1و(4730)4 3 / 1و(0369)9 6 / 9(56 ماجهوابن1(،9

2-8/23ئيلثساوا)2141(،مذيلتروا)8562(، له"،ىلكبرا"وفي4

6للأ وابن)154(،يعلىوأبوالرسالة،ط.(6920)والعلميةط.(94

3/1المعاني،شرح"فيوالطحاوي7(،يكاالجارود 9 العلميةط.وفي2

نحفةوفيإ(5765)و(5764)لهلاثار"،امشكلشرح@وفي(4933)

لهلتفسيرا،ا9وفي(2530)لبغويوا8/2،8لبيهقيوا)7275(،ر"لأخياا

2الاعتبار":"فيوالحازمي1(،ل@2 86-2 ابنط.(03ولهالوعيط.87

سألثقال:جحيفة،أبيعنالشعبي،عنطريف،بنمطرفعنحزم.

سيجمزاللهرسولمىعندكمهلعليا@ه:
لا،فقال:القران؟سوىة

فيوماالقرانفيفهماعبديؤتىأنإلاالنسمة،وبرأالحبةفلقوالذي
ئقتلولاالأسير،وفكاكالعقل،ةقالالصحيفة؟فيوماقلت:الصحيفة،

بكانرمسلثم
أبيومنميمونبنالحسينمنمر؟مائةأوئقوالشعبيومطرف

القديم:فيفعياثقالسنكرفالأولىالروايةفتكونهذاوعلىالجنوب،
شيئأيثنعالنبيعنيرويلاعليأأن@هعليعنجحيفةأبيحديثوفي"

بلىا@اوميذهبثم.8/34الكبرى!السن"فيالبيهقينقلهبخلافمهويقول

...)القوي.الابتالحديتيعارضميمينلنالحشنحديتأنالمحارصةورجهلا(

خل@.المدارأنالذمنيلىتادرلاحتىفلثليتدالما@كافرا،مسلئميقلولا

ازد@ثتكلماالصعيف،الحديطيحارضالقويالحديتلكنمحتلفانالحدلانبؤ
المولق.واللهوفه،ازثادعلله



اححادخبرمملرضةةفىلحتعملل
=

أوضعاتأومنقطعاتالأحا@يطوهذهدقال.إالاب،أحاديثعامةتضعيف

4لهعقبالمعرفقه"فيالبيهقينقلهجميعأ!والفعفالانقطعتجمع 8،)1

والله

7/1الأشراتأتحفة9 31 3 6(10 3 11).

المدينة:أهللعملالآحادخبرمعارضة-3

وافعةفيحكميعلىمحتهدانفاقهوالمدبنة:أهلجماعب@)المراد

مذاحصرفيالراححهوهذاالمفضلة،الثلائةالقرودفي@التبيئوفاةبعد

فيإجماعهمفيهوإن@اوالكلامتيمية:ابنقالالقرون،هذهعلىالاتفاق
أهلهاإجماعأنعلىالناساتفقفقدذلكبعدوأماالمففلة،الأعصارتلد

"بحجةلي@

هحرةبعدالتمئريعومركزالوحيمهبطالمنورةالمدينةكانتلقد

منأحدعنيؤثزولنمالنبوية،الدعوةمنالئانيةالحقبةأيإليها،فالرسول

حياةفيعنهانزحأنهالأنصارمنامالمهاجرينمنسواءالصحابة

القائلينيحنيالمواضع-هذهخصواو)نماالقاضي:قالط.اللهرسول

هذهوكانتبالصحابة،الإجمعتخصيصلاعتقادهمأهلها-إجماعبحجية

لئذوذإلامنهاخرجماالصحابةمراطنالبلاد

يعي@نونوالأحكام،التثريعاتمعتماسعلىالعامةحباتهموكانت

ظلتومكذاوتعليمها،نثرهابمهمةويقرمونعللها،ويفقهونظروفها،

المطاتنهايةفيأثىمماجيل،عنجيلآالأحكامتتلقىفيهاالأولىالقرون

بهالمعمولللحكمبالتواترنقلاأهلهاإجماعوصفبلح

ماأمابه،عملماإلاالموطأ""كنابه@يبرويلامالكالإمامكانوفد

فيصنعكماخلافصعلىالعملأنبتنكتابهفينكرةفإنبه،يعمللا

3والظنيا:دالقطمي(1) 3المحرددال@رشالظر.ا@2@.19 0 7

ك@،2/4الموقعين،إعلامو@6،5كا-المدارد"\/@زبانظر.(3)



-

@د@@الف@@لعللفيالجامع

معروفحدعندنالهذادوليىعقبه:قالثمأخرجهإدالمجلم@،خبارحديث
الفرضفيناسياللصائموالئربالأكلوحديث@فيهبهمعمولأمرولا
فلمسوالمنستةومأما@خلافهفياجتها@هعنوتكلميخرجهلم

حدبثمالكروى@الوقدالسيوطي:قالصيامهشرعيةعدموثكربخرجه،

نافعفيقدحأذلكيكنولمبخلافه،المدين@أهللعملبه؟يعملولمالخيار
"راوله

لعملمخالفأيكؤنلاانالاحادبخبرللعملالمالكيةجمهوراشترطلذا
المدينةأهل

()
فكره.قدمنابماواحتجوا

به،يعارضأنكانمنكائالأحديكقلنمصخإفاانحدنجثأنوالحق

كلها،لاالأمةمنجزءالمدينةأهلإنثتمفقظ،المعصومنقلفيوالحجة
المقبولةالأحاديثمخالفةجوازموافقتهمعلىيبنيفلا

حاصلها:وجوهسحزمابنأدلتهمفندوقذ
قالوا:نف@باطل؟أمهوأحقبه،العملقبلالصحيحالمسندالخبرا-

بهعملفمدرجةالحقيزدلنميعملوا،لمأمالمدينةأهلبهعملفسواءحق،

حقأينقلبلاالباطلفإنباطل،قالوا:و)نبه،يعملوالمإنينقصهولم

غيرهم.أوالمدينةأهللعملمعنىلاأنفنبتبه،بعملهم
أمبهيعملأنقبلالضحيح؟بالخبرالعملاللهأثتتىنقرل:-2

أنبغدقالوا:@)نكقولنا.ففوبه،يعملانقبلقالوا:فمانبه؟العملبغد

وهذاالشريعفشرعوااثذينهمبهالعاملينأنهذاعلىلزمهمبمعيعمل
باطل.

عصرعملأمكافقيك@همحمدأمةعملتريدون؟منعملنقول:-3

البثي.برواية(1958)لموطا!دا(1)
الليثي.بروايةل@(لاالموطا"انظر:إ(2)
3الرابادتدرسلكهاللينيبروايةلللالمأدالموطأ"انطر.(3) 1 5 /1.
6الفصولاإحكام"انظر:(5) / بحدما.مما(511)ما1
2المقارنعهالفقهسلهسانلانطرة(6) 5 /1.



الآحادخبرضةمعكللالهتن:علل
-

عملأمعمر،عملأمبكر،أبيعملأم@،اللهرسولعملأمعصر،ئؤن

يصح.فلاكلها،الأمةعملقالوا:فإنالمدي@؟سكانمنمخصوصصحابي
كانتفلوخالفهم،منعلىالرد@ائمووهممشتهر،الأمةبينالخلاتلأن

ئونعصرعملقالوا:وانيردون؟!منفعلىالقولهذاعلىمجمعةالأمة

دوجوولاصخلا@فيهوجدوقذإلاعصرمنمالأئةأيضأ،فباطلعصر،

واحدعصرأهلبينعليهامتفقلمسألة

خبربهارث@قمحجةعملهمجعلتماتذيخنالمدينةاهللهم:ونقول-4

يهدالموطأ"9نف@لا،فالوا:فإنلا؟أميخنفنمفيمااختلفواالمعصوم،

منأولىبعضهماتباعجعلاتذيفمافلنا:نعم،قالوا:و)نهذا،بخلات

بعض؟

لاوحدهمالمديةأهلإجماعأنعلىالأكثروناتفق"الامدي:وقال

فإثهلمالك،خلافأإجماعهمانعقادحالةفيخالفهممنعلىحجةيكرن
علىالدالةالأ@لةأنوفلثالاكثرير،مذهبوالمختارحجة..يكونقال:

لاوبدونهأهلها،عنوالخارجالمدينة،لأهلمتناولةحجةالإجماعكون

عرتماعلىحجةإجماعهميكونفلاالمؤمنين،كلولاالأمة،كليكونون

الحرمينآهلإجمعيكونفلافكرناهماوعلىالمتقدمة...المسائلفي
خالفو)دمخالفيهم،علىحجةوالبصرةالكوفةوالمصرين:والمدينفمكة

اهلعمليصرهولاالزركب:اوقالالدليحأمنذكرناهلماقوم،فيه

له.الراويآئهمعالمجل@بخياريقللمولهدالمالك،خلافأبخلافهالمدين@

والمدوالإقامةكالأذانتواترأبالمنقولعملهمفسرو)ذاالقرطبي:قال

يعمللاأتهعلىالإجماعلانعقادخلاف،فيهيقعلاأنفينبغيوالصاع،

عصرلغدالاحماعبمكارلحدمالقانلرأيهعلىحزمابنمنتاسيىهلا(1)

النكلامطامردرموالنوكاني.رقالأحمدالإمامصروابةومو.@الضحالة

4/5هلالإحكامانطر:صجحما.نيحان و3،9
المحولهبرثاد1

03 03-43

1/2"الأحكامأصول@يالاحكام@انظر.(2) 23-2 36.

2الأحكام،أصولفيلالإحكام(3) 4 3 .2لا-1/



-

@يد@للف@@لعلل@لجامعفي

إن"الترجيح:بابفيالحرمينإمامعنونقلقاطعإعارضهإذابالمظنون

تقديمأذلكولي@نسخم@علىدلبهالعلممعوخالفوهلهم،بلوغهتحقق

جهوعلىحملهوجوبعلىبالإجماعتمسكهوبلالخبر،علىلأقضيتهم

لماندالحديث،معارضةفيبالإجماعتعلقأفكانالصواب،منممكن
بدقةوظنيواجب،حينثذفالتعلقيبلغهم،لمأتهالظنعلىغلبأويبلغهم

و)نالصورفهذهمثلفيالخبريقذمأنهالريعةاصولفيالئافعينظر

نف@التوقف،مقامفهذاله،عملهممخالفةوتحققنابلغهمأتهالظنعلىغلب

تعينغيرهوجدنا@)نبالخبر،تعلقناوالأقضيةالخبرسوىالواقعةفينجدلم

@ذاالصحابةأئمةمذاهبأنلهيتبهأنينبغيمابديعومنقال:به.النعلق
علىنص@خبرمعارضةفينقلتف@ذابها،يتعلقلاإجماعغيرمننقلت

صدرتبمابلبالمذاهب،تعلقالحقيقةفيهوولي@بها،تعلقناالمخالفة

وفيالتابعين،أثمةفييظردالصحابةأئمةفيذكرناهوماقال:مذاهبهم.عه
نجرأعلىيوقفلمماعصركلالمة

المجلس:خيارالأول:@لمثال
أوالعقدإمضاءفيالعاقديئحقبأنه:المجلسخيارتعريفيمكن

التخايرأوالتفرقإلىالتعافدنذرد@

لماالمجلسخبار"تسميتهعلىوالأكنرون
خيار"يسميهمنومنهم

@انمتبايعبنن

منهماأحديخترولميتفرقاأنغيرمنالبيععقدالعاقداناتمفإذا

الحقالعاقدينلكلاأنأمالمامهذابمجردلازماالعقديعتبرفهلاللزوم،

المجل@ىخياربثبوتالجمهورفقالالبيع؟مجلىفيما@اماالعقدفسخفي
فلى@نقايتفزقا،لممابالخبار)@لبئعانييهرو:التبيبفولواستدلواللمتعاقدبن

@.3/1المحيطهالبحر"(2)@"./3المحيطاالحر"(1)

20/1المقهقها@طر@الموسوعة(3) 69.

7"دالمعنيانظريا( / 2وك@092الثافعيافقهفيالتهلي@1و9،و4 96.



اخحادخبرمحلىضةلالحتع:محلل
-

واعرضبيعهما(.بركةمحقتوكذباكتسا@نببعهما،فيلهمابهركوبينا
المدين@.أهللعملمخالفالحديثهذابأنالمالكية

قولرجبابننقلعملهممخالفةعلىيقوىفلااحادخبروهو
بكرأبوعليهكانمافانظرواالأحاثيت،اختلفتبفا"السلف:منطائفة
ع@االنبيأمرعليهاستقرالذيفهوبهعملاماأنيعنيوعمر،

هي:وجوهثلائةمنهذا،المالكيةقؤلنردأنونستطيع
لعملمخالفأيكؤنلاأنالاحادةسخبرللعملالمالكيةاشتراطأنا-

غيرهم.يلزمولالهنملازمأفيكونبه،تفر@واشرطالمدينق@أهل
للعملشرطااشترطوهاثذيهذابكونجدلأ-التسليم-فرضعلى-2

أنعلىنصواثهمف@المسألة،هذهفيمتحققغيراشترطوهفماالآحا@بخبر

الإجمع.قدمآحا@خبرعارضهإذاالمدي@أهلإجمع
المجلسبخيارالقولثبتفقدمنقوضفهناالمدينةأهلإجماعودعوى

ذلبأبيوابنوالزهريالمسيببنوسعيدفرنرةوأبيعمروابنوعثمانعمرعن:

عهم؟إجمادعوىتصحفكيفلمدينة،اأهلمنجميعاوهؤلاءلدراورثيوا
ةقالالحديخثبهذايعمللامالكأإنلة:قيللماذثأبيابنإنحتى

منثر.أتهيريدالمدينق@فيموطوخبرهذا"

اشترطوهاتذيالرطهذابأنوالتيممعهم،التنزلفيأمعنابذا-3

كونعدماستدلالهميخدشفإنهمتحقق،المدينةأهلإجماعوأنصحيح،

غفير،عددالقححابةمنرواهوقداحادخبريكونوكيفاحاديا،الحديخث

هم:منفم،سبعةروايةعلىوقفنا
ماجهوابنأحمدأخرجه:وحديئهجندب:بنسمرةأ-

1اتزسهدطرحةاطر(1) 4 8 ول+.اباريادمغ(2).6/

5/4لاستذكر،ودا6/3،4الكيرهدالحاويةالظر@@@ .4/6المغني!و8،7

1الحللاالجاء@ي5للأ 9 8 / 1مسندهفي(5)(9311)1 2 / 1و5 .22و2وا7

.(2183)شهمي(6)



=

@لف@الد@@لعلل@لجامعفي

بنوالبيهقيواكملحاوانيالطبرواويلطحاوائيلنساوا

عبدالبر

وأبياحمدعندوحديئهالعاص:بنعمروبناللهعبدب.
بنوالبيهقىوارقطنىالدوائىلنساوامذيلنرواوددا

عبدالبر

وابووالبزارحبانابنحدينهوأخرجعتاير:بناللهعبدج-
بكر

(16)
لبيهقيواعيليلإسماا
شيبةأبيوابنالطيالسيعتدحديئههريرة:أبود-

ويلطحاواوأحمد@12،،
@22@

عديلنوانيلطبراوا@

(23

7/12الالمحنبى!في 6و(6"73)لهالكبرى!،وفيإ5 . 6ولاالعلميةط.(73 02)

لة.سالرا0ط(6030)و

1الآنرأمحانيلثرحلي 3 / لهالنكل،،لشرحوفي(5412)العليةط.وفي4

5للأ ملا(.37)ملا(-33)@البهير!ثي(3)(632لاالأيخار!التحمةولي(26

5/2الكبرىمتهفي@ه@ا.6او5/5المستدرك!"في 71.

2التمهيدهفيإ 37 83مسدهفي(7)/ / 21.

(1247)جامعهدي(9).(3456)شهثي
ثي(

7/2المخى!@ 5 ولي1
ارسالة@(6"31)والحلم@ةط.(6"75)لهالكرى@،1

5سهثي( 0 الرسالة.ط(2998)والعلميةط3/
5/2الكبرىسةفي@ التيم@1.5/432في@13@.71
.(1283)الأشاراكت"فيكما(15)لهأ9لىاصحيحهلي(
التافحبئ،الإسماعبلي،الجرجاني،إماعل،برب@رامبمبنأحمدبكرأبرالإمامفو(

1الأنساسه1انطر:مأ371)سنةتوفي"،المححمو@"الضحيح@مصنفاتهمن 5 8 /،1
16/2اللاء،أعلامودسير 9 2و2 11/2والهايفهالبدابةو"9،6 54.

2الكبرىستهمي(18)(241)ث@وحهمححمفي( 7 0 /
(22890)مصنفهفي(20)(2لعلاهمسندهلي(
2/3مسدهفي( 11.

1الآنلى"محاني@ضرحدي( 3 / له"،السنكل@ذرحوفي(5411)العلم@ةطوفي4

ل@362(الأجلرالتحفةو@ي(5265)

الحلية.ط.ك@8()او(809)رالحدبسط.(1833)و(219)لأوسطاا1في(
5الكامل!فيإ( 1 5 / 4و1 63 /3.



اخحادخبرضةمعكلةرلحتعمحلل
-

أخرجه.الحديخصهذاطرقأشهروطريقهعمرةبناللهعبد-@
ا@@لكما

فعيلاوا@
@2@

ود،6(،داوأبوومسلمريوا@ظ@حمدال@وأ@
وغيرهمثيلنساواجهمابنوالترمذيوا

وأحمدوالطيالسيالثافعيئعندحزام:بنحكيمو-
ئيلنساوادمذيواودا@بيوأومسلمريلبخاوا

@18@
@

وغيرهمنيلطبراواحبانبنوا
أبيوابنوالطيالسيالثافعيئأخرجهلأسلمي:ابرزةأبوز-

2ولاالليتيبرواية(1958)الموطأ@"في(1) (785)والزهرىمصصأليلرواية(66

الحسى.بنحمدلرواية
شحقيقي.مأ63)لهالرمالة،وليتجحقمي(371ولا(0371)منلهفي(2)
6مندهمي(3) / 4و15 / .31وه911و73و45و25و9و2

83صحيحهفي@4@ 8و(7012@3/ 4 .(1312)و(2112)و(1112)و(9012)3/

9عجحهفي(5) / 1ره/(43)(1531)5 .(46)و(45)و(44)(1531)0

(1245)جامحهفي(7)(3455)ر(3454)منه@ي(6)

.(2181)منهثي(8)

2ولالمحتبىلي(9) 4 2و8 4 2واو.952 @ث@.6@-@6057@لهه،@الكبرىوفي5

الرسالة.ط.(0286)416)والعليةط.
الئافعيئ.لمشدتحقيقيفيموسعاتخريجهانظر:(10)
1للام@دهفي(12)شحققيا(ك@4)مسندهفي(11) 31).

4ومم@3/204لي(13) 0 4و3 34.

7صحيحهفي(41) 6 83ر@02و@28@7902@3/ 8و@8012@3/ 4 @2اا.@3/

.(2114)و

صحيحهفي(15)
0 / (34لاهسهفيللا\(لهأ.7)(5321)51

.(1246)حاروفي(17)

2كل@442-المحتبى""فيلدا( 4 2و5 4 6لالهدالكسرعه،وفي7 ط(60وللاه(04

6ويلاالحلمية الرسالةط.(6013)و(00
(4904)صحيحهفي(19)

@و@9113@و@8113@3117)و@3116)و(3115)الكبيرهفي(20)

التافعي.لعسدتحققيفيمحسعاتخريحهانظر:(21)
(922)مدهفي(23)لتحقيقي.(1375)م@دهفي@22@



-

@لفالائد@@لعللفي@لجامع

رلبزاواوبحشلجهمابنواودداوأبووأحمدشيبة

رقطنيلداواويلطحاوانيلروياوارودلجاابنوا
البرعبدوابنوالخطيبوالبيهقي

تخنلفوالمشهورممئمهورأحواله:أقلفيانحديثفإنوبهذا

عليه.والزيادةالكتابتخصيصحيثمنالآحادعنأحكامه

منها:العزيزالكتابنصوصبعموماتافقذالحنفيةأما

إلأبآلنطلسيحمأتولكمدوأتا@لاألذيهتءاسوأيأتها"تعالى:فوله
@رحيصا@بكمصا@هإنأنفسكغنقتلوأولامنكختر)ضعنتخرةتكوهتن
الشاء092(.1

الطرفين،رضاعنكانإفاالمبيعأكلأباحتعالىاللهأنالدلالة:وجه
العقد.مكانعنالتفرققيدعنمطلقوالنص

ا،.الماندة.1جممقود،امنوأ@ؤفوأئذب.اثجأيثاتعالى:قوله

(3)

(5)

(12

1

4مسموفي@2@)مع@22(.مصمهفي 2 5 /4.

(1822)سنهفيلك@(3457)سنهلي
الررازالواسطيض@لمبنسهلبنسلمالحسن،(ألوالمؤرخالمحدتالحافظ
هأ292)سةتوننواسطه،تارلح@مصن@يحتل،المعروف

@انظر.
5اللامح@31/أعلامسير /2الجنافهوالمراة6،مملأ/2لحفاظ!اتدكرةو@5،3

6 6-59واسط!التاريخليأخرحهوأنحليثا.5

13)و(0386)الرخار"الابحرمي 86)

.(619)المنتقى@"في

(1319)و(771)الضحابقهالمشد@ي

1"المعانيدسرحفي 3 / لهالمت@كلا،دشرحوفي(5408)العلميةط.وفي4
.(2ه)ك@و(2536)الأيخار!تحفةوثيإ(5264)و(5263)

2ولاالحلميةط.3/6سهلي 02)و(80 الرسالة.ط.(81
2الكبرىسنهفي 7 0 / 5.

87لغداد"التارسخ@ي / 1 ا.ا"/15الغربطوفي3

5/2التمهيد"في! 37.

4الاري!دفتحفيححرالنالحافظعليهنحق 1 8 / .(2111)عقب4



اخعادخبرمدوضةةلالخعصلل
=

وعقدبالعفو@لوفا.اأوجبلى-وتعاتباركرع-انأن@لدلالة:وجه

أيصأ،عقدأيسمىالتخييرأوالمجلسمفارقةوقبلوالقبولالايجاببعدالبغ
للنص.إبطالبخلافهوالقولالنص،هذاعمومفيداخلأفيكون

بانه:@لح@يثعنو@جابوا
فيالواردالتفرقفيحملتأويله،فيجبالكتابلظاهرمخالفتحادخبر
فيالواردةالنصوصبينجمعأبالأبدان،لابالأقوالالتفرقعلىالحديث

هذا

باقي:بماعنهونجيب
أنوبينامضى،مافينلكأبطلنافقدآحاثيا:الحديخثكونأما

فيالمنواترحكمالحنفيةعتدوللمشهورمشهور،أحوالهأفلفيالحديت
بهالكتابعموماتتخصيصجواز

أنمنالذهنإلىالمتبادرخلاتفهوبالأقوال:التفرقالمرادكونوأما

أصولعلىسرناإذاانئسلمات-منبأنونضيفبالأبدان،التفرقالمراد

ذاد@الكلب،ولوغحديتر@والذابتفسيرهأعلمالحديثراويأنالخفية-

ابنروايةمنالحديخافهذاعليهم،الحجةبانتهناالفاعدةمذحكمنا

الئخارقيأخرجرقدعمر@
(3"

قال:نافع،عنسحيد،بنيحيىطريقمن

مسلمصرواهصاحبه.فارقيعجبهضيثأاسترىإذاعمرابنوكان
(4)

طريقمن

فمشىقامئقيله،لاأنفأرادرجلأبايعإفافكانبلفظ:نافععنجريج،ابن

إبخه.رجعثتمهبة،
منوغيرهعمرابنروابةمنالحديث-ألفاظبعضفيأنكما

الحديث.لهذاالحنفيةتأويليخالفبماالتصريح-@الصحابة

انظر(1)
"

ا@/5القدير"قحودترح2،2يه5الصناتع!جمداتع

2الأصو@اةسيرادانظر.(2) 94-04 633والبرعدركيمحمدد.تح:3 /2-6 3 4

الحديالسلكجدتح:،.
.(7012)عقب3/83صحيحهفي(3)

1صحيحهفيالمأ 0 / 1لا5 ى.5)عق@(53



=

يللع@ائد@لعللفي@لجامع

الجمفوز.إليهف@بمارجوحلنايبدوولغير@لهذا

عنان@،بنمالكعنالحارلهابناللهعبدروىاخر:مئال@

فيقضيارمالاوعثمانعمرانالمسيب:بنسعيدعنقسيط،بنيزيد
(1)الملطاة

الموضحةديةبنصف

2لملأ/7له@،الأم"وفيبتحقيقي(1665)مسندهفيالافعىأخرجه:

السنمعرفة"وفي8/83البيهقيطريقهومن77،5الوفاء8/ط.وفي
بناللهعبدطريقمنالوعيط.والمه.61(العلميةط.(4903)لهوالآثار"،

به.الحارث

1يلامسندهفيفحياثوأخرجه: 2ملأ/7له"،الأم"وفيبتحقيقي(66

77الوفاء8/ط.وفي 1ه@الرزا@وعبد@5 73 @،27234@شيبةإبيوابن@@4

1-9/113الكاملأ"فيعديوابن @معرفةوفيلمحه-8/83والبيهقي3،2
4فىلهوالآثار@ا،السنن 1ولاالعلميةط.(90 6 والخطيبالوعي،ط.(08

11/2بغداثهتاريخ"في 2 "فيوالذهبي7،1الغر@31/ط.وفي3
سير

1النبلاطأعلام 2 3 1و8/ 2 4/4له"،الاعتدالالميزانوفي4 34 3 1

به.الثوري،سفيانعنطرقمن(9719)

"فيالذهبيقال
8/1النلاطأعلامسير نزلعزيز،إسنادوهذا":24

للعلمإتحصيلاكثيرأةإسنادهفيالثافعي
2لهلاالأمإ،وفيبتحقيقي(1667)مسندهفيالافعيةوأخرجه 6 8 /7

السننمعرفة"وفي8/83البيهقيطريمهومن77،5الوفاء8/ط.وفي
ابنسمعمنعنالوعيط.(16090)والعلميةط.(4904)لهوالاثار@،

به.نافع،

(2)

(3)

4/3الالنهايقهرلحمه.الرأسعطامبرالرفبقةالقشرةالملطاف 56.

الصواصحوالجمعلياضصأيالعظم،وصحتئديالتيويرال@وضمحة:

.32-1/31مدهلتحقيقضدتي@يالالحيمروياتجولةوانطر

@الهابفه



الآحادخبرمملىضةللخع:علل
-

عنلافع(ابنسمعومنوالثوري،الحارث،بنالله)عبدثلاثتهم:

به.فسيط،بنيزيدعنمالك

بنيزيدعنعنك،أخبرناالثوريإنلمالك:قلت"الرزاق:عبدقال

الموضحقعبنصفالملطاةليقضياوعثمانعمرأنالمسيب:ابنعنقشط،
علىعندناالعملوقال:فأبى،بمطفحدثنيفقلت:به،حدئتهفدلي:فقال

"قشطبنيزيدبعني:هنالك،عندناالرجلولي@ذلك،غير

عنمالكعدولأنإلاصحيح،إسناثهموقوف،الحديثهذا@تول:

نظر.فيهلكطعهأخذالذيالشخصأنعلىيدلله،التحديث

83"النقيالجوهردافيقالالنركمانيابنأنإلا الرزاقعبدإن".8/
عندناورجلهغير@علىعندناالعملوقال:فأبى،بحدئنيلمالك:قال

وفكرنظر.المرادهوكونهفي:(3)قلتقسيط-ابنةيحنيهناك-لي@

الكنا@فيفأخرجغيرهالمرادأنالكرابيسي!علىالرد"كتابفيالطحاوي

عنأسمعوأنامسكينبنالحارثعلىقرئقال:الشائيعنالمذكور

رجل،عنمالك،عنأشرس،بنالرحمنعبدعنالقاسم،بنالرحمنعبد

فعقلناملخصه:ماالطحاو@قالثمفذكره.قسيطبناللهعبدبنيزيدعن

لي@يسمهلمالذيعنهمبلغهوأنقسيطابنمنيسمعلممالكاأنبذلص
ابنهاكلي@بقوله:أرادأنهلاروايته،لقبولموصعألي@أي:هناك-

لهمأخرجالذينالثقاتمنقسيطابنلأنةآولىوهذاكلامه،انتهىقشط.
وغيرهما@الشيخان

نكبلاومحاالتم@عدمنسممته@نرلمال@نالحارث:بناقهعدطريقليجا.(1)

مالكمنأماللهعدأمنسماعهنيالحدبمدا@ياثهعدمنشذ

دي@واعدللماندة:والظرروىلماالراويلمخالفةالمحذنب@عدمحروتوهنا(2)
.95لرحسحااوقران@لحللا

اتركمانيا@نأي.(3)
لالسمع.للانييأدن@مسكينسالحارتنف@@كاطتةالناتيالإمامثقةمنهنايكأ

الحارفمن@نكرأتهتدي@تماممنلكانويسمعالمحل@حل@يجل@النسقيفكاد

مى=ككثيرتحقمهلحاءمليبلىيحللمبذ@نهمحله،فيلي@التركمانيابنونحقب(5)



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

ثيء.الموضحةدونمافيلي@أنعلىالائاربعضرويتوقد
(2501)والزهري،مصعبأبيبرواية(2270)الموطأ!"فيمالدقال

تبلغحتىعقل،الشجاجمنالموضحةدونفيماعندناالأمر"الليئي:برواية
ك@اللهرسولأنوذلكةفوقهافماالموضحةفيالعقلالموضحقما@إئما

الإبل،منخمسأفيهافجعلحزم،بنلعمروكتابهفيالموضحة،إلىانتهى
."بعقلالموضحةدونفيماالحديث،فيولاالقديمفيالأئمةتقضولم

بعضعنوالثوري،معمرعن(17316)الرزاقعبدوأخرج:

دونفيمايقضلميالئبيأنكتب:العزيزعبدبنعمرأنأصحابهم:

بثيء.الموضحة

أنالحسن:عنيون@،طريقمن(17320)الرزاقعبدوأخرج:

كيء.الموضحةدونفيمايقضبمنلمالنبيئ

كتبقال:يون@،بنسليمانطريقمن(17317)الرزاقعبدوأخرج:
ضحةالمودونفيماقضىبموواللهرصولأننعلمولاالأجاد:إلىعمر

بسيء.

8/6البيهقيوأخرج: ذكرطاوسعنالمنكدر،بنمحمدطريقمن5

مندور@لموضحةفيماقصاصولاملك،قبلطلاقلا"فال:أته@النبيئ

منقطعا.المذاالبيهقي:

عليميوالردلالبحتالناسدلشغالالررقتسويدإلافيهاليسالتيالار@ةالتحقيبات
يقاومولاقرفي،كيرسدلهاحتجفيماعليهاعندالديفالدوله-لااللهعنر-

نلائةأساميفصلاأشرصبرالرحعنلعبد@لإةفصبساحالفتالتيالأسالدتلك
وموتمنكرفمحالقهفكانتوالاتقانالحفظفيمووهوسالثورىسفياد3أحد
البر.عبدابنشاقثةليالرحسعدترجمةتاتي
جاءمالكقولأنفكرميساصرمهأضرسبنالرحم@عدبخطالحرميجعلاومما

"...،وفيه.خلفون،لابن3لمهأن@إ:بنمالدثيوخكتد@ام@اءفيواضحا

مذافبحدقبطهيزيدسعدلاهناكيىوالرجلملا،غيرعلىمحن@االمملقال:

الموفق.واللهالحق،منصفباحتلكللينالعرض



اخحادخبرضةممكللالهتع:ملل
-

@)نماق@بناللهعبدبنيزيدأفرادمنهوإنماالحديثفهذاقلت:
كانفأينومقاطيع،موقوفاتغالبهاأحاديث،بضعةالمسيبابنعنله

المسيب،لابنالصجةبتلكيشهرلمراوعنهمينفردحتىوأضرابهالزمري

إليهلفحربتصحفلوالهدى،أئمةأحكاممنحكمفيهأئرهكذامثلإنثم

نثتنئامالكبهالتحديثعنعزفوقدفكيفوالداني،القاصيمنالإبلأكباذ

@علملمإنامالك:علىلأوقرأنا:(1667)عقبمسندهفيالثافعيالإمامقال
عه،بشيالموضحةفيما@ونقضىالحديتولاالقديمفيالأئمةمنأحدا

11"/7الاستذكار!1فيالبرعبدابنوقال 0 الأثر:لهذاذكرهعقب1
قلثالرزاق:عبدكلامعلىئعفباأيضاوقالالموطأ"،ظاهرخلاف@ذا

قسيطأ،بنبزيد)يعني:الرزاق:عبدقالهكذا"الئوري...:إنلماللث:

هذافكرمسكينب@الحارثلأنالرزاق.عبدظتكماعنديهوولي@

عمىمالك،عنأشرس،بنالرحمنعبدعنالقاسم،ابنعنالحديث،

عمرأنالمسيببنسعيدعنفسيطبناللهعبدبنيزيدعنحدثه،

1الموضحة.بنصفالملطاةفيقضياوعثمان
0 كانوماقال:ا...انإلى0

موطنه،منمواضعفيبهاخبئقدلأثهةبهالرزاقعبدظنمافيهليقولمالذ

ومواسمه،كتمالذيالرجلفيهنالدعندناالرجلولي@مالك.قالو)ثما

نظرصوفيهئحئنةكلامهانتهى."قشطبنيزيدعنالحديثبهذاحدئهالذي

إدةمحهولهذاالرحمنوعبدأشرسبنالرحمنبعبداحتيتهف@الوجوه.بعض

2"والتعديلالجرح9فيابنهعهنقلهفيماحاتمأبوعنهقال 6 7 / 5(0701):

5الاعتداال@2/ميزان@فيا@ذهبموقالالمجهول!، 4 المجهولل@184(:8

."الدارقطنيوضقفهبأس،بهلي@الجيد:ابنوقالالحال،

ثلاثةخالفأنهونكارةضحفأبروايةفكفىهذا،منأقوىحالهأنهب

هوفالصوابإذنرواه.مابخلاترووهالئوريسفيانأحدهمالرواةمن

الجماعة.رواية

."سحيد..وعن@لى@ق@ال@طبرعليتحرت(1)



=

@للفالائد@لعللفي@لجامع

الرجلفيهنالكعندناالرجلولي@مالك:قالو)تما9قوله:وأما
قسيطا.بنبزيدعنالحديثبهذاحدنهالذيوهواسمه،كتمالذي

احتمالان:فيهالكلامهذا

علىبناهلأنهبعيذثالاحتمالوهذامدلع،مالكأأنزعمأتهالأول:
حاله.نفدموقدالرحلن،عدروايةصحة

حدثهالذيالراوياسمعلىيقفلممالكأأنكلامهمحنىأنو@لثاني:

واسطةدونمنيزيدعنرواهمالكألأنبعيد،احتمالوهوالحديث،بهذا

ثمموضع،غيرفيموطئهفيلهأخرجمالكأفإنقائل:قالفإن
الحديث.هذافيضعفهإنه

هذافييزيدغمزإنمايختكمالكأأنأعلم-وال@هالظاهر-ققول:

أعلم.واللهخصوصأ،الحديث
للقياس:الآحادخبرمعارضة-4

لإسلامياالفقهفيومصاثوهاالرعيةالأحكامأدل@أحدالقياس:
حملبأته:ويعزفبحجيته،القولإلىالأمةعلماءجمهورذهبوقد

بينهماجامعبأميرعنه@ا،نفيهأولهما،حكمإثباتفيمعلومعلىمعلوم

وربطمنهاوالاستنبا@الحكيمالثارعتصرفاتبالنظر@يالقياسويكون
علىموجبمايقدممنفمافأيالقياس،الواحدخبرعارضفإذابعللها،الأحكام

بصححنىللقياسالواحدخبرمخالفةعدماشنراطالحنفيةعند
بلبينفم،اتفاقمحللي@الموطنهذاأنوالحقمستقل،كدلبلبهالعمل
الاتي:النحوعلىمذهبهمفيتفصيلهناك

6ةالثحولهإرشادوإ3/1،0"الرلد@هايةانظر:(1) 59.

2/4الالبرمافهانطر(2) 2/2والالمستصمى!8،7 1ولالأحكام!إحكامو"2،8 26.



اححادخبرضةمعكلللحتع:ملل

معتعارضإذاالاحادخبرتقديمعلىالحنفيةمنالمتقدمينأكئر

فياجتهادولااجتهادالقياسلأنأمالقياسأوافقسواءالقياس،
فعييناقالحاجبوابنالامديرأيوهوالنص.مورد

والضعيفالمرسلالخبرإنةاقالأتهحنيفةأبيعنحزمابننقلبل

وجوثمامعالقياسبحلولاالقياس،منأولى@اللهرسولعن

المتقدمينبعضفهمالواحدخبرعلىالقياسبتقديمقالواالذينوأما

بلبالإطلاق،بالرديقولوالنمولكتهمالمتأخرين،منكثيرعليهوتابعهممنهم،
قسمين:إلىالرواةقسموا

الأربعةكالخلفاءوالاجتها@والفقهبالضبطالمعروفونالرواةالأول:
باتفاق.أخبارهمتقبلفهؤلاء@ثابتبنوزيدجبلبنومعاذوالعبادل@

لاجتهادوابالفقهيعرفواولنمبالرواية،اشتهروااثذينالزواة@لثاني:

ووافقخالفهو)نقبل،القياسوافقنف@الاحاد،بخبرجاعراذاف@والفتيا،

(3)أبانبنعيسىفقالالأقيسفجميعخالفإنوأماأيضا،قبلاخرقياسأ

سيزيدأبووالقاضي
(4)

لاأتةالحنفية:منالمنأخرينأكثروتابعهما

يقبل

4الحوامعاحمعشرحالهاءالغيت"انظر. 9 5 /2-96@

3الأحكام!أعرلفيالإحكام@انظر: 6 8 /7.

مةماتالبصرتوقاضيالعراقفقيهمرمى؟ألوصدقفلنألانلنعشى

(5221).

1لغداثهتاريح"ةلطر 5 7 / 1 1و1 1/4"البلاءاأعحمو@يم5،9 و@ميزان4،0
3/3لاعدالاا 1 0@6553@

مصماتلةالدبرسي،عىبنعمرلناللهكدئرقلدالحنفية،(ثجخالعلامتم

مأ.430)دسةماتالأسرارأ،و"الأ@لقالتقويمةسنها

1/4الاللباسهانظر: 17/5النبلامحاأعلاموالسير9،0 ولالذمسارالشذرات2،1

ك@141،لأصولاافيالفصولو"ك@،8كث@-/2للبزثويلأسرار"اكف"انظر:

1/7الأعفهاني@نصحب@ا@طابنمحتصروالنرح ولاش@لرهيرو@ي@5،2

1 2ةالمقهاعااخلا@أسر"5،/2"التوضيحعلىالتلودحشرحو1،6 92.



=

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

علىوفدمهاهريرةأبورواهابأحاديثعملقدحنيفةأباأننبتأتهمع
منتبعهومنالكرخي،الحسنأبوالئخئترطلملهذاوتبعأالقياس،

ئبوتبعدالراويمنالتغييرلأنثالقياسعلىخرهلنقدبمالراويفقهالحنفية
روىوقدهريرة،أبيفيمتوفرالفقهشرطأنعلىموهوم.وضبطهعدالته

للمنتريالخياروأنبتالمصزاةحدبث
(2)أيضأللمالكيةقوذوهو

9جماعة:ابنقال
المالكيةبعضورجح

للقياساالمعارضالراحدحبرعلىالقباس
للقياسالمخالفالواحدخبروفيقال:إالعراقيالدينوليأنإلا
الباجي:وقالمطلقأ،الخبرتقديمالصحيح-وهوأحدهما:-@خران:مذهبان

وفقال:(المصراة،حديثعنسئلفإئهمالك.قولمنعنديالأصحإئه

رأي.الحديثهذافيلأحد
ذلك،فيالتفصيلالحاجب-وابنالآمديعندالمختاروهوثانيهما:-

قطعاالفرعفيووجدتالخبر،علىراجعبنصالقياسذلكعلةعرفتنف@

بنصالعلةتحرتلمو)نفالوقف،ظنأفيهوجودهاكاندانالخبر،يقبللم

الخبر@قبلراجع

أنفراىاخر،تفصيلأالمعتزلة-منالحصريالخسبىأبووفضل
وعللقاطع،بدلبلالفباسعلةنبوتحالفيالواحدخبرعلىيقدمالفياس

قطعيا،القياسيكونفحيئذحكمها،علىكالنصالعلةعلىالنصبأنفلك
الظنيعلىمقدموالقطعيظنيأ،الاحادوخبر

(6)

2/3للبزد@يلأسرار،ااكنصانظر. 83.

3/3السحيطا@البحرانظر: الروياالسهل@(3).99
032.

4الجوامعاجمعثرحالهامع@الغيث 9 5 / 2-4 96.

فيدالسعتمدسنهاةالتصايفصاحبالبصريالطيبلنعليئبنشحئدانخسيقالو
3/1بغلاثهش@يخانطر:سأ.36)شةتالأثلهه،ولتصفحالفقمهأصول 0،0

71/5هابخلا.أعحموالير 8 .52ك@9الذهباولسراته،@ه-7

1دالمعتمد"انظرة 63 /2.



الاحادخبرمدروضةلالهت@:محلل
-

القياسعلىالواحدحرعرضبأنوالمالكية-الخفيةأي:واستدلوا-
وتمحبمىالمروياتنقدفيالضحابةاتبعهااقتيالمناهجضمنمنكان

االتوض@ؤوبحديث:حذثعندماهريرةأبىعلىيردعبايرابنفهذاالأخبار،

فقالالحميم؟أنتوضاصالذهن؟أنتوضأص"قانلأ:@لنارأمستمتا

لةتضربفلا@شيرواللهرسولعنحديئأسمغتإناأخي،ابنياهرنرة:أبر

.@لأمنالا

بالفياس.وعارضههريرةأبيخبرقبولفيتوقفعتابرفابن

كأبيالضحابة-منهؤلاءمئلأندعوىبأنالجمهؤر:أجابوقد
فيالنظرأمعناولوطويل،نظرفيهامرالفقه،أملمنلشواوأن@-هرنرة

هذاعلىتدلعئايرلابنوإجاتهالفقهية،عقليتهرجاحةلعلمناوآرائهمروياته

غمرض.أولب@كوبهالادلالة

مستندألةعتايرابنرديكنفلمالنار،مستمقاالوضوهحديثوأقا

أن"بحديث:نسوخأعتاسابنعتدانحديثكانو)تماالقباس،مخالفةإلى

توضحأ"ولنموصتىشا؟كفاكلطالنبيئ
النار،مستمتاالرضوءحديثبروايةمنفردأيكقلمهرنرةأباأنعلى

وأمئابتبنوزيدطلحةوأبوأيوبابوروايته:فيشاركهإذ
وأمالحنظليةبنوسهللأشعرياموصوأبووعائةحبيبة

(2)

9)

2يلالسيالطاأحرجت 2/2وأحمد2(،ويعلا(267)لرزاقاوعد7(،3 وسلم6،5
المعالياشحفيوالطحاوي1/50،1رالناني)97(،واترروي)253(،1/871

63 / لتحفةمريرةأليمسندمنالمزيحملهوالحديت4(،3لاالعلميةط.وفي1

1/3"لأشراشها 78("1 53).

حزيسةوالن1(،87)لاودوأبو2(،71)1/63والحلىي6،2،/1أحدأحرجه.

عنمي.ابنحلبتمن)الأبنحقفي
0النسلنيعد 6 / 1السانيكدلا(ا.2 0 6 /2.

0الشانيعد 7 / .(1)مهلاودأبيغدللا(ا.2

3كدأحمدلد.(353)1ا/78عدئنلم 9 7 / 1و4 3@

4/1أح@دعد 8 وه/0.982



-

@مديللف@@لعلل@لجامعفي

جبلبنومعاذعمربناللهوعبدمالكبنوأن@سلمة
المتواترمنعذوهحتىوغيرهم،زيدبناللهوعبد

وهوباستدلاله،معلقوالقياسغير@قولهوالخبربأنأيضاواستدلوا

الرجوعفكانغير@اجتهادعلىاجتهادهقدمولهذاغيره،بفعلفهأوثقبفعله
أولى.فعلهإلى

الراويعدالةفييرجعلأثهبينهما.فرقلاأثهالقولهذاعنويجاب
الذيالمعنىإلىيرجعكمامنه،شاهدهاقدالتيافعالهإلىصدقهومعرفة

العدالةمعرفةفطريقالفرع،فيبهفنحكمالأصل،فيالثرعصاحبعنورد

والنظر،الفكرهوالحلةمعرفةوطريقوالمشاهدةالعيانإلىرجوعلأتهأظهر؟
فيهيوجدالواحدخبرلأنأيضااواستدل@أولى...الخبرإلىالرجوعفكان
يكونوأنوكذبه،وفسقهراويهغلطجوازمنها:الردتوجبوجوهعدة

فيهيوجدو)تمافلد،القياسفييوجدولامجملا،أومجازا،أومنسوخآ

لوجو@ردهيوجبماعليهيقدمفلمواحد،وجهوذلثعلتصفيالغلطجواز

مذهجميعالقياس،فهالمستنبطالخبرأنالاستدلالهذاعنوالجواب

بوجهالخبرعليهزادفقدالقياس،بهيردالذيوالوجهفيه،موجوثةالأحوال

عنهيتأخرأنفيجبالر@في

فاللذاانعلما.،جمهورإلهذهبماةوالدليلالنظرناحيةمنفالراجح

خبرأنجمهورهم،أوالحديخثالقةعليهاتذيوالصحيح"جماعة:ابن
المعارضالقياسعلىصراجحمقبولفلكحميعفيالمتصلالعدلالواحد

(2)

3)

(7)

الكير"@فيالطراني
كص"لحيكساابزار

يركماالزار
كنف5

كف@فيكماالزار

لأومطا"فيالطبراني
7المتنانر".النطمة 9

أصولفيلالتمجد

.(63")و(629)و(628)/23

.(289)الأسلى"

.(13117)دالكبير!ديوالطبرافي)092(،لأشار!ا
(291)ر!لأسئاا
العلمية.ط(362)والحليتط.(3لللاا

(35).

9الففمه 7 /3-99.



اكحادخبرصةمعكللالهتع:علل
-

والفقهانحديثأئقةمنوغيرهماحنبلبنوأحمدالافحيقالوبهله،

انفردأوللقياس،مخالفاوردإنافأما9الئرازي:وتال"@لأصولوا

مابروايةالواحد
يرطلمالبلوىبهيعم

منالأ.لالك

@لمرهونة:بالعينالانتفاع

عنةينوبماأوالصاع،ردوجوبتعيي@فياختلفوا

لا9قال:@التبيئأنل@ههرنرةأبيبحديثبالجوازالقائلونواستدل

@نيحتلبها:بغد@نبخير@لنظرينتهف@بعد،ابناعهافمنو@لغنم،الابلتصزوا
تر"شاءرفماوصاعامن@نلمسك،@ناء

وجوه:منللقياسمخالفالحديخثهذابأنالجواز:بعدمقالمنوأجاب

الثريعة.أصولتقرهلاصمففيخلاتولاعيببلاالمبيعردإنا-

المبيع،سلامةيقتضيالبغنف@العيوب،منلشتالتصريةلأنوذلث
وبعدمهثمرةاللبنلأنةالسلامةنعدماقتيالجوبمنتعالااللبنوقلة

أولى.بابمنوقلتهالسلامة،صفةتنعدملا
غيرالمشتريعندالحاد@فاللبنبالضمان،الخراجأنةالقاعدة-2

ضمانه.علىنصوقدمضمون،

تضمنالمثلياتأنوالقاعدة:مثلي،)اللبن(أي:المضمونالثيءإن-3

المثل.بغيرضمهوقذبمثلها،
المذكوروالتمرالقيمة،إلىينتقلتهف@المثلمنانتقلإذاالضمان:في-4

متلأ.ولاقبمةلي@الحديخثفي

2الفقهاعه:اخلاف@اما@وانظر.ث@،الروعه:المنهل"(1) 92.

6اللمع!.(2)
4/4دالمحصولهفيالطره@لثفيتفصيلالراريوللمخرا.كلا 31-

6/4دالتمجد"ةانظر(3) 4/2"ال@عني1و5،5 4/4اللىياودمتح5،3 5 .(2150)عق@9

3/9يالئخكلةأخرجه(4) .(11)(1515)5/4ومسلم)0512(،و(2148)2



-

@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

هناعليهمنصوصوالقدروكثرة،قلةبقدرهيقدرالمضمونالمالإن-5

الصاعوهو
انحصارعلىبدلماالريعةأصولفيليسبأتهالأولعنوأجبب

لأنةبالتدلي@للمشترييثبتالخيارإنبلالأمرين،بهذينالردأساب

قذالبائعفكأنعادتها،فلكأنفظنباللبن،مملوعأالضرعرأىالفثتري

المعنويالرطلفقدالر@لةثبتفلكخلافلةتبي@فإذافلد،لهضرط
به.نوهاائذي

الدابةوأجرةالعبدكسبمثل:للغلة،اسمالخراجنف@الثاني:وعن

كونهمابينفماالمثتركوالعاملخراجأ،يسمىفلاواللبنالولدأماونحوهما.

البغ،حالموجو@ينيكونالموالغلةالحا@ثالكسبفإنوالاالفوالد،من
جزعأفكانالعقد،حالموجودأكانفإتههنااللبنوأماالقبض.بغدحدثابل
@)ئماالحادث،اللبنعنعوضأالثارعيقدرهلنموالصععليه،المعقودمن
ضمانهفكانالضرع،فيالعقدوقتموجودأكانالذياللبنعنعوصهو

العدل.تماممن

الضرعفياللبنفانالبتة،لالمثلتضمينهيمكنلائهف@الئاك:وعن
والفساد.للحموضةمعرضاصارحلبفإذاللفساد،عرضةوغيرمحفوظ

النغ،لكئرأحدهماإلىأوإليهماهوكلنالوبأناالرابع:وعن
للخصومة.قطغأئهيتعدبقدروحدهالنغالارعفحسم

وقتم@بالمرجوداختلطفذالعقدبعدالحادثاللبنفمانالخاص:وعن

إلىفيفضيأقل،أوأكئريكونوقدنظير@نوجبحتىمقدارهيعرفولا
الربا

13/1"لالمبرطانظر.(1) 4/4البارياولمتح2/5،0الموتجى"@كللامو@3،9 6 2

.(2150)عقب

(2)

5-2/51الموقعينا@كلامأ@2انظر 4/4البارلمجاوددشح3،1او2 62-4 6 عقب5



اكحادخبرمحرضةللحتع:علل
-

@لبلهى:بهتعممماالآحادخبركون-5
قؤلمنالمقصودعلىنتعرتأنالمسألةهذهفيالدخرلقبلبنايجدر

البلوى".بهتعمدماالفقهاء:

إلىالناسوبحناجعنه،السؤالوكثروقوعه،كنرماهوبه:المقصود

ولتهرنقلهيكثروبهذاأيضأ،الجوابكئرعنهالسؤالكثرك)فابه،العلم

الحنفيةبهأخذماوهذايخه،الآحادروايةتقللالهذاوير،

البلرى،بهتعمممافالخبرالسنة،روايةفيبالتقصيرالاتهاميوجهولا

قالصحتهعدمايةذل@كانإليه،الحاجةشدةمعوينثريشتهرلمإذا

إفاالحادث@لأنةيقللاتهف@البلوى،بهاتعمحادئةفيوردإفا"السمرقدي:

اشنهارلاشنهرصحيحآالحديثكانلوالحاجتعلثدةبشتهرمماكانت

ظاهرأ"ثابتغبرأتهعلمالآحادبطريقرويفلماالحا@ئ@
فقدوأفعالهم،أقوالهمفييظهرالواحدبخبرالعملمنالعلماءوموقف

بعضهم.أوحبهبلالبلرى،بهتحميخمابهالعملبعضهمقل

انقطاعنوعان:الأخبارفيالانقطعاننصهبعدالسرخسي-وذكر
المعنىفلكيكونأنإماقسمان:معنىالانقطاعأنمعنى-وانقطاعصورة،

بدلي@الانقطعأنذكرثمالراوي،حالفينقصانأومعارض،بدلي@

يعمفياالغريبوهوالثالثالقسموأماقال:إثمأوجم@أربعةعلىمعارض

لأنزيف،فإنهبه،للعملمعرفتهإلىوالعامالخاصويحتجالبوى،به

بانأمرهموقدإليه،يحتاجونماللناسيببنبأنمأموراكانالرعصاحب

البلرىبهتعممماالحادثةكانتذاف@بعدهم،منإليهيحتاجماعنهينقلوا

لموأنهموتعليمهم،للكافةذلكبيانيتركلمالرعصاحبأنفالظاهر

فيولالمصولا،ك@ا/بالزثىولاصرل3،لللااالرخيالاصولانظر.(1)
2/1الرحموشهولفوانحك@41،لأصر@ها 28.

2ةالاثياأصرل"انظر:(2) 84.

4الأصو@اةلميزان(3) 3 3والرعدزكيمحمدد.تح:4 / الملكعد@تح.ثلأ2

العدي.



-

@الفعائد@لعللفي@لجامع

سهوأنهعرفناعنهمالنقليشتهرلمفحينالاستفاضة:وجهعلىنقلهيتركوا

"نسوخأو

يعمفيماالخبراشتهارعدمةالظاهرمحالفةصورالومنالثاشي:وقال

متابعةفيبالتقصيريتهمونلالأنهموالثاني.الأولالصدرفيالبوىبه

ال@نة،
معالخبريتهر@بمذ!ف@

علامةذلككانالبلوىوعمومالحاجةشدة

الذكر،كص@البلوىلهتعمفيماالواحدخبريقبل"ألكلوذاني:وقال

أبيأصحابأكثروقالالفقهاء،عامةقالوبهالصلاة،فياليديئورفع
"لايقبلحنيفة:

منبماتفاقالرعيةالأحكامفيمقبولالواحدخبر@@العربي:ابنوقال

فردهالبلوى؟بهتعمفيماالواحدخبريقبلهلالفقهاءواختلفالسنة،أهل

خبرفيهاقبلمسائلديناقضقدوأنهالأصول،فيبيناهوقدحنيفة،أبو

الواحد@ا
(4)

البوى"بهتعمفيمابهالعمل@اويجبوقال:

وفيماالبلوىبهتعمفيماالاحادبخبرالعملويجبالثيرازي:اوقال

البلوى،بهتعمفيمابهالعمليجوزلاحنيفة.أبياصحابوقالتعملا

بخبرإثباتهفجازالاجتهاد،فيهيسوغسرعيحكمأنهذلثفسادعلىوالدليل

البلوىإبهتعملاماعلىقياسأالواحد

البلوى..بهتعمفيماللعملموجاإذا@ردالواحدخبر"الامدي:وقال

"حنيفة...أبيأصحابوبعضللكرخيخلافاالأكثرين،عندمقبول

ينتشرلمإفاالصحابيقولفيالخطيبابناختيار"العلائي:وقال

حجق@أتهالبلوىبهتعمفيماوكان

.3*/1الرحسى،أعول"(1)

8الفقمهأصولفيالتمجد@(3) 6 /3.

1:"المحصول@(5) 17.

1المقمه:صرللي(اللمع1(7) 57.

1الإعالقا:إجمال@(9) 21.

.2ثهالاشيا:أصول"(2)

1"الأحوفيالحلىصة)ى 6 7 /4.

خطا.رمو@دتعلمالمطبوع.فيللا(

2/1لإحكامالا(8) 12.



اخحادخبرمعكلضةةللحتعمحلل

بهتحمفيماكالتإذاالآحادخبرقبولعدمالنصوصمنوواضح

خاصة.حنيفةأبيأصحابعندالبلوى

إن"قوله.اليني-أحمدبنالحسنوهوالجلال-عنالصنعانينقل

بهتعممماكلهاالتكاليفلأنمنقح،غيرفيهاالحنفية-يعني:كلامهم-

لبلوىإا

لهتعمما"فقال-@،الصحابةسيمالاالرواة،ساحةالغزاليوبزأ

ولااحادأينفلرنهئميسبراعدثا@الرسولبهيخبرانفيجوزالبلوى،

لهالتحدثعلىالدواعيوتتوفرالصد@رفييعظممماذلكولي@يستفيض،

دائمأإ

ع@،اللهرسولصحابةعنرويتاثتيبالاثارالحنفية-أعنيا-واستدلى

نلك:منالر@بهذاالعملعلىظاهرهايدلمفا

تأئةبكيرأبيإلىالخدةجاعتقال:ذؤيببنقبيصةعنا-

فنةفيلكوماشيء،اللهكتابفيلدمالها:فقالقال:ميرائها،

بنالمغيرةفقالالئاسفسألالئاس،أسألحتىفازجعية،شيئيح@اللهرسول
محكهلبكبر:أبوفقالالدس،فأعطامامح@اللهرسولحضرتشغبة:

شغة،بنالمغيرةقالمامثلفقالالأنصارفيمسلمةبنئحمذفقامغيرك؟

بكبرألولهافأنفذه

1الاملا.ديهشرحالسانللإحاله(1) 08.

1لالمضفى"(2) 4 4 /1.

@،79713@شيبةأليوالنمنضؤر@.8(،بنوسعيد1(،8309)الرزاقعندأخرحه)@ا

4/2حمدوأ 2(،101)لنرمديوا)4272(،حهماب@را)4982(،ودمالووأ2،5

646@-@6339@الكرمح@فيإوالنساتي 06هو@الحلمية@@3 3@-@216 3@@

لةلرساا

صرجل،عنةوصقبيصة،عنمرةدرواهعلبهواختل@الرمريرواهالحديثومذا

قيصةعنخرشفبنإسحاقأليلنعتمانوموالرحللاسمصزحرمرةقيصض

2لاارميالدوأخرجه. عىالأشعت،أخرلاقال.مارون،بنبريدأحرلاقال:(93

أ@....أمجدةلكرأبيبل@جا"ةقالالرهري،



-

يالفمالد@لعللفي@لجامع

فقال:عمر،علىموسىأبواستأفنقال:الخدرفي،سعيدأبيعن-2

السلامقال:ثثمساعفسكتثثمواحدة،غمز:قالأدخل؟أعليكمالئلام
عليكمالسلامفقال:ساعة،سكتثماثنان،ةعمرقالادخل؟أعليكم

1 ثلاث.عمر:@قالدخل؟1

تال:رجع.قال:صنع؟ماللبواب:عمرفقالموسى،ابورجعثئم

السنة؟قال:السنة،قال:صنعت؟اتذيهذاماتال:جاعهفلمابم@عليئ

رفقةونحنفأتاناقال:بك،لأفعلتأوبينةأوببرهانهذاعلىلتاتينيوالله

ي؟اللهرسؤلبحديثالاسأعلمألستمالأنصارمفرباففال:الأنصار:من

فجعل@،فارجعدالالك،نلقفدنلاث،الاستئذ@ن"مجح@:اللهرسولبقلألم

فيأصابكفمافقلت:إليه،رأسيرفعتئمسعيد:أبوقاليمازحونه،القوم
ماعمرةفقالبذلك،فأخبرهعمرفاتىةقالسريكك.فأناالعقوبةمنهذا

بهذاعلمتكنت

علىمتهمإجماعأفكانالخليفتين،لفعلالضحابةمنمعارضولا
فعلهمامضمون

ةهذااشدلالهمعنوأجيب

منهمكثيرقبلإذالصحابة،منعددبفعلمنقوضةالإجمعدعوىبأن
استدلوااللذينالمؤمي@أميريالخلبفتينعنهذاصردبلالآحاد،أخبار

فلك:ومنبفعلهما،

الئوبقدرفيعائثةالمؤمنينامابنتهحديثبكرأبوالخليفةقبلا-

شيةأبيوابن2(،الكلاوالطيالسيا(،مما23)جامحهفيمعمرأخرجه:لا(
2لهلدارميوا3/9،1وأحمد@6362(، 8/6ريلبخاوا2(؟6 7،)5426(

6/1و(34)(5312@6/781و@33@@5312@6/771ومسلم 7 9(531،)2

فيوالطحاوي)0962(،والترمذي0(،37يلاماجهوابن5(،180)لمحاودوأبو
1فىالمكل!شرحا وديا(@ه.)و(57

@(4906)و(4905)ر!الأفيتحض"

.@3318)لبغويوا

1الأعولهعلمفيلالفصولانظر:(2) 1 7 /3.



اخحهخبرمعرضةللهتع:محلل

ومسلمالبخاريفروىيي@،اللهرسولفيهكفنالذي
(2)

ع@وغيرهما

قالت:@؟البيئكقتمكبمفيفقال:ز@هبكبرأبيعلىخلث@@نما:عائثة

يوبمأفيفيلها:وقالعمامنعولاقميصقفيهالي@سحوليةأنوابثلانةفي
يومو)الكفن،لأمريناوكلا.@لإئنينايومقالت:@؟اللهزسولتوفي

البلوى.بهتحممتاوفات@

ر@الاعائثةالمؤمنينأمخبرعمرالمؤمنينأميرالفاروقالخليفةتجل-2
الطحاويفأخرجالختانين،المقاءمنالغسلوجوبفي

()
بناللهعبيدطريقمن

الغنلالخظاببنغمرعد@التيئأصحاثتذاكرقال:الخيار،بنعدي
من

وقالالغسل،وجبفقدالختانالختانجاوزإفابعضفم:

الماء.منالماةإئمابعضهم:

بالناسفكبفالأخياز،بديىأهلوأنتمعلياختلفتمقدر@ه:عمرفقال

تغلمأنأرفتإنالئؤمنبن،أمبرياز@ه:طالبأبيبنعلبفقالبعذكم؟
فلد.عنفسلهنمح@الثبيأزواجإلىفأرسلنلك،

وجبفقذالختانالختانجا@زبفا"فقالت:ر@كمتما-عالة-إلىفأرسل

(2)

(3)

(5)

ص@حيحهفي
97و@2641@2/9 / 2/2و@و@3721@و@2721@1271@2 71

4صحيحهفي 9 .(46)و(45)(941)3/

1و4وه6/04وأحمد)1716(،الرزاقعدفاخرجت 1و81 3 1وه2 9و6 21

و
0 42و32 2و1 3 (1531)ثاودوأبو5(،071)و(14)ماحسيدبروعبد2،وكلأ1

4لاماجهوالن1(،523)و (393)لهانلا،دال@وفي(99للاوالترمذي1(،6

4/3والنساتيبتحقيقي، 2لهدالكبرىا،وفي5 . 2وللأ(23 7وللأ(02 ط.(11

الرمالة.لمأط..78)و(3602)و(0352)والملية
وأتاليى،أثنا.جسعهوقل:يجمع،لايخل:تطع.سزةم@زتهالأسبوع،اياماحد
دسجمالجسع.عندالاتنينأياموضتالتتنية،عدالاثين،يوساممىنقول:أو

.68انحوبنه:الوارد

5الانلىسانيسنرحفي 9 / .@327@العلسية@وفي1



=
يالف@ائد@لعلل@لحامعفي

الاالماء،منالماءيقوذ:أحدأأسمعلافلك:عندعمزفقالالغسل
نكالا.جعلتة

اليوالاثارالحوادثمنوغيرهاأيضا.البلوىبهتعممماالأمروهذا
غيرما.فيأوالبلوىبهتعمفيماالاحادحبرقبولالناظرنفسفيتعزز

عنهما:الإجابةفيمكىبهما،االلتانالحادثنانأما

مشهور،أمرعنهأخبرمالأنالمغيرة.خبرفيتوقفإئمابكراباأفى
فيهالتثت@أراد

عمرفأرادعليه،إنكارهعقبالحديثاخبرهموسىأبافلأنعمروأما

القريةلهذهخبرهفيالاستثبات

بهيعملالاحادخبرأنمنالعلمأهلجمهورإليهذهبمافالراجح

حيثمنبهللاحتجاجالقبولثروطامتوفىإفاالبلوىبهتعممماكانلان

العملوجوبعلىالدالةالرعيةالأ@لةأنذلكك@رو،اللهرسولعنثبوته
وغيرها.البلوىعمومبينتفرقلمالاحادبخبر

ذلك:علىمثال

قولين:علىوضوعه؟ينتقضهلذكره،مقمنفيالعلمأهلاختلف
وجمهوروالظاهريةالثافحيةقالوبهوضوعصيتقضلأول:ا

(6)أحمدالإمامعن@روايةالمالكية
بينهم.تفصيلعلى

الإمامعنوروايةالحنفيةمذهبوهووضوعصينتقضلاالثاني:
احمد

بينهامنأ@لة:بجملةالذكرصمنالوضوءبنقضقالمن

(2)

3)

(5)

(6)

7)

2ححر،ابن@كت@ 4 5 / 7و.1 بتحقيقي.2
2حجرااس@كت@ 4 6 / 7و:1 بنحفبفي.2

2المهذب 4 2@المحلى!انظرة)ى.1/ 3 5 /1.
1/2ر"صتدكالاا" 92.

1/2الحرقي!صتصرعلىالزرفيلفرح 1/1هودالمغني4،4 31.
1لظرا)ه@.1/66لبوط،ا"

1/1"لسغنيا0 32.



اخحادخبرضةمعكللالحتع:محلل

مندمنقال:جمتالتبيأنصفوانبنتبسرةحديث
(1)

فيؤضااذكره
ونجهين:منالحديثبهذاالاشدلالالحنفيةردوقذ

الثبوتناجةمنالحديثفيالطعنالأول:

أنوالفرضبنقله،تفردتبسرةإنحيثمنعليهالاعتراض@لثاني:

بالط@:()السرخسيشالنقلهعلىالدواعيلتوافركبير؟عددينقله

مخفم،أحديقلهلئمحتىالصحابقعكباريديبينهذايقللم@اللهرسؤل
ليالعذراءمنحياءأشد@رواللهرشؤلكادوقدبسرة؟يديبينقالةو)تما

"خدرها
(6)

يأتي:ماالاعراضهذاإيرادهمعنويتفرع
انحديختفنقلبسرة،إلىشرطيأبعثمروانأنالرواياتبعضفيورد
عروةسماعأنفتبي@مجهولالثرطيوهذاعروة،متهوسمعهعئها

خباره.ب@الحجةتقومفلامجهول،طريقعن

1/2اقمهيدا"الر@يعدابنقاليا( دولهيكردلاأنالدكر.صليدالر@:54

إلالاعلأالماعلنميلاالعربلأدلارالة،بفصديمىوأدحجا@،ولاحانل

أدالمىالقصد@ل@فيوالمحلرمدلك،ثيالحقيقةومذهالثحل،بل@منهلقصد

1الكف.ياط@الأتفييكرن
0

مصعصأبيبرواية(111)والل@يلرواية(100)الالموطأافيمالدأخرحه:(2)

لرراقاوعبد)7561(،لسيلطاواستحقجقي،(57)مدهفيدعيواتلزمري،ا

6/4وأحمدا(،للأسنيسةأبيواس)253(،والحيديله@،ا2)و(411) 0،6

نيلشاوا)28(،ترمديواى،7لاجهمابنوا)181(،ودثاوأبو)527(،ريلداوا
1/1 01 0 وابىا(،يلاالجارودراسالطعتين،كلتاا(لاهلهالكبرى"،@وفي1

ى،87)/42دالكير"يروالطمرالي1(،211)حادوالنبتحقيقي،(33)خزيمة

1/2المحلى!@فيحرمواس 1/2واليهقي2،9 1وا8 )561(،رالغوي2،9

7الاعتار!:@فيوالحازمي حرم.ابن.@@و@22الوعي.@0

.65ى-ا/الحجقه"الظر:(3)

1/3"السرخسيالأعولانطر:(4) لما.ا/لأحو@ي!اولكللىضة5،6

@السوط@مؤلماتهمنالأئمة،سمسسهللنأحسدبنضحئدبكرأئرفو(5)

5/3لأعلام!ا@ا@طر.عأ.83)سةترليلأصولأ،اوهفكت،والا 15.

6هالسوط"(6) 6 9فيىاالأ@@ارصةو@1،/ 8 /1.



=
@للفعالد@لعللفي@لجامع

الوضوءتركفيالحنفيعليئبنطلقحديثيعارضالحديثهناأن-2
هشيحسنيث(الىهنا@طلق:حديثديالترمذيفالوقذمسه،من

البابإهذافيروي
ريبةوهذهالبلوى،بهتعمفيماوقد@ردآحاد،حديثالحديخثهذاإن-3

قبوله.فيالترقفتوجب
امرأة.روتهوقدبالرجال،يختصحكماتضمنأتة-4

يأقي:بماالاعنر@ضاتهذعنونجيب
عروةبأنالتصريحانحديثطرقبعضفيصردقذتهف@الأول:أما

بسرة.منواسطةغيرمنمباضرةسمعه

لدارقطنيواحبانبنواالجارودوابنأحمدفأخرج
والبيهفيوالحاكم

(7)
بسرة.منعروةبماعالتصريحوفيهانحديث،هذا

بنهامعنسادهب@فروىهذا،ليتضحالجارودابنروابةولنسق
الئنقال:التبيئ-لمج@أنبسرة،عنالحكم،بنمروانعنأيمععنعروة،
فصتتت@.بسرةسألتةعروةقالفلينوض@ا!.دكرهمن

طرقثلاثعلىنقفالحدبت،بهارويالتيللطرقالتغخلالومن
هي:عروة،طريقمنللحديق
بسرة.عنمروان،عنعروة،ا-

بسرفإلىشرطيامروانفأرسلالوضوعطنواقضومروانعروةتذاكر-2
بسرة.عنالثرطي،عنعروفالرواية:حقيقةفتكونالحديث.فذكرت

(2)0(82)عقبجاسه(1)
0

64 "م@ده/6لي

4و 07.
.(1117)-(1112)صحبحهفي(4).(17)الالمقى!ير(3)
4شةفي(5) 5 / 4و11 الرسالة.ط.(530)و(52ولا(527)والعلميةط.71
ا.ك@ا/مشدركهفيد(

1الكبرى،دالسننفي(7) 2 8 / 1و1 2 ا()م@لهوالآثوا،النن@حرفةوفيو.931
الربر.ط.(1011)و(\"ول@.الحلبة@(18وللا



الآحادخبرضةممكللالهتع:علل
-

مباشرة.برةعنعروة،-3

قائلأ:التنوعهذاتفسيرفيحبانابنالحافظأجادوقد

بنمروانمنسمعهالزبيربنعروةنف@ذكرنا@اتذيبسرةخبروأما"

فسألها،بسرةإلىلةضرطيأمروانبعثحتىنلثيقنعهفلمبسرة،عنالحكم

عنالرطيعنثانيأعروةفسمعهبسرة،قالتما@مثلفأخبرممأتاهمئم

عنعروةعنفالخبرمنها.فسمعبسرةإلىف@بحتىفلكيقنعهلنمثتمبسرة،

منبسقطانعاريتانكأتهماوالثرطيمروانوصاربمنقطع،لي@تصلبسرة

د"لإسناا

الأئمة:منواحدوغيرخزيمةابنجزموقد"حجر:ابنالحافظوقال

"بسرةمنسمعهعروةبأن

نفيسبعرضهذاعلىالتدليلفيالحاكماللهعبدأبووأسهب

عروةطريقكيرمنعهامرويالحديخثأنعلى

حديثهذاالترمذي:فقالالحدبث،هذافيالنقادأقوالاختلفتوقد

البابإ،فيشيءاصحإئه9البخاري:يعني:محمد-وقالصحيع،حسن

وعنومسمأ،الخاريشر@علىنابتصحيححديتهذا9ا@حاكم:وفال

لي@الذكرمقفيبسرةحديطحنبل:بنلأحمدقلت"قال:انه@اودأبي

وقالثابشه،صحبحهو9الدارقطني:وقال"،صحيحهوبلقال:بصحيح؟

كتاببهمافيالشبخانيخرجهلمو)نالحديثهذا"المعرفته:"فيالبيهقيئ

رواةبسائراحتجافقدمروان@عنهوأومنهاعروةسماعفيوقعلاختلاف

فهوأحا@يثعدةليالحكمبنمروانبروايةالبخاريواحتجحديثهما،

هذاعنبسرةعروةسؤالنبتو)ناحال،بكلالبخاريشرطعلىصحيح

الطر.الاسماعيلي.ع@حجرابنلحوهونقل)2111(،عفحبا@ااب@صجغ.(1)

1/3الجبر"لانلخبص 4 1(165).

1/3الجير"@اتلحيص(2) 4 5والطر..(165)1
شحقيقي.(34)عقبخزي@قاابنصحيح

1"المستدرك"انظر:(3) 3 6 / بعدما.فما1

2-2لملأ/45الأحمدصاالمد"علىشبالغنعليقانظرةالأ 7



-

يالف@ائدالعللفي@لجامع

الدلالةاستقرتوقدقال:جميعا،يخينالئ@شرطعلىصحيحاكانالحديث،

وقالعنها"،روىفيمامروانوتصديقهاالحديثهداعنإياهاسؤالهعلى
وقالروانه،عدالة@يبخنلفلاحدبتهذاالحازمي:بكرأبوالحافظ

لاإساده@:االتحقيق"فيالجوزيابنوقالصحي@،حديثدموالحق:عبد

أصحابأخرجهئابت،حسنحديثهو"الصر:ابنوقالفيط،مطعن
وحديثاقديمأالحفاظأقوالفهذه9الملقن:ابنوقالعديدظ،بأسانيدالسنن

اعرضمناعتراضاتالملقنابنذكرئم"صحتهمنقدمناهلماتئهد
تصحيحه.على

ةمعينابنفقالالمديني،بنوعليمعينبنيحىالأئمههؤلاءوخالف

حديثأي:منها-هذاك@هاللهرسولعنحديثفيهنيصحلائلاث@

وسيأتي،ئابتالحديثلهذاتضعيفهفإنالمدينيبنعليوأمابسرة-ا
بنيحيىعنالحكاية"الملقن:ابنقالعنه،تثبتفلممعينابنروايةوأما

ابنعليهنبهكماالتة،عنهتثبتلافحكايةيصح،لاحديثأثهمعين
الوضوءانتقاضمذهبهكان@اوقدقالا:المنذر،ابنوتبعهتحقيقه،فيالجوزي

عهصروىعنه،الدارقطنيرواهكمابسرةبحدي@يحتجكانوقدالذكر،بمش

إليه،يذهبلامنبسرةحديثفييطعنإنماقال:أنهالميمونيالملكعبد
سألتقال:محمد،بنمضرروى"ت"الإمام1فيالديئتقيالثخوقال

بنيحيىقالالحديث؟مننجهأصحشيءأيالذكر،صعنمعينبنجى

مروان،عنعروة،عنبكر،أبيبناللهعبدعنمالك،حديثلولامعين:
قلت:شيء،يصحلالقلتسمعت،قال:سمعت،فيه:بقولتهف@بسرةعن

قاطةالحلمفأهلعنميالسالفةالحكايةصحةتقديروعلىالملقن-ابنأي:-
واحتجاسلقاه،كماوالحفاظالأئمة،منالحماهيرصححهفقدخلافها،على

بطايحتجوالمذكركماكانولوالحديثنجومبه

4ال@ير!البدرانظر:ا(1) 53-4 54.

2/4السيرهلالدرا@ظر.(3) 61-4 62.

.1/66لسبموط،ا"لظر.ا(2)



اخحادخبرضةمحكللالهتع:ملل

قال:السرخسي،القاضييحىبناللهعدطريقمنالبيهقيأخرجوقد

بنوأحمدأناالخيفمسجدفياجنمعناقال:الحافظ،مرجابنرجاءحدثنا

فقالالذكر،صفيفتاظروامعين،بنويحيىالمدينيبنوعليحنبل

به،وقالالكوفيين،قولالمدين@بنعليوتقلدمنه،يتوضأمعين:بنيحيى

بحديثالمدينيبنعليواحتجصفوان،بتبسرةبحدبثمعينابنواحتج

أرسلالحكمبنومروانبسرةإسنادتتقلدكيفليحيى:وقالطلق،بنقي@
بسرةأنىحتىعروةفلكيقنعلمنميحيى:فقالإليه،جوابهاردخىشرطيأ

طلق،بنقي@فيالناسأكثرولقديحيى:قالثمبالحديط،وشافهتهفسألها

فقالقلتما،ماعلىالأمرينكلاحنبل:بنأحمدفقالبحديثه،يحتجلاوأنه

علي:فقالالذكر،صمنيتوضأعمرابنعننافع،عنمالك،عنيحى:
فقالقال:جسدك،منبضعةهومنما@)نمايتوضألايقول:مسعودابنكان

الله،عبدعنهزيل،عنقي@،أبيعنسفيان،عنفقال:عمن،هذايحعى:

لهفقاليتبع،أنأولىمسعودفابنواختلفاعمروالنمسعيابناجتمعو)فا

عليفقالبحديثه،يحتجلاالأوثيفي@أباولكننعم،حنبل:بنأحمد

لاقال:عمارعنسعيد،بنعميرعنمسعر،حدثناقالنعيم،ابوحدثني

ياسربنوعمارسعيدبنعميربي@يحيى:فقالأنفي،أومسستهأبالي

@زةمفا

حديثصحةاتضحفقد"فقال:بسرةحديثرححالملقنابنأنغير

حامدأبوالحافظأحسنولقدفيه،طعنماعنهوزالومنهاللهبحمدهذابسرة

1/1الكمرىالالسننلا( 1/1البهيراالسنناخصلىليلالمهذ@وانطر.3،6 42-

1 ة"الحللعلىدنحليقهفيالهاديعدابنالحافظقالتصح،لاالحكايةوهذه4،3

9كا- بهاتفردوقدحديدفوجحسالصحةعنبعيدةالحكايةالرمدهنصه.سا5

:"الكامل@كابفيعديبنأحمدألووقالمتهم،وهرالسرخسييحىلناللهجد

نمقدي@أ،جرجادقصاءوليالسرحسي،حمدألو@سى،سيحيىبناللهعد
روايتهليمتهمآوكادعليها،يتاسعوهلمباحا@يتوحتتفلث،بحدطرمتانتصاء

وعيره..،.حجرسعليمثل.يلحقهملمأتهقومص

5/4لكامل!ا"نطر:وا 39-4 .1/36لقياالجيمروالا4،0



-

@للف@اثد@لعلل@لجامعفي

هوالحاكم:فيهقالالذيمسلمتلميذالرقيالحسنبنمحمدبنأحمد

الفقيهالنصراباذيأحمدبنمحمدالحسنأبرعهحكىفيماالصحاحصاحب
أيهافقلتمنزلي،إلىمترجهوأناالئرقي،بنحامدأبواستقبلنيقال:

هوبلى،فقال:الإسناد؟جهةمنأيصحالذكرصفيتقولماالثيخ:

بقولمننال:يصح،لايقولون:أصحابكمثايخإنفقلت:صحبح،حديت
بنبكرأبوأمافقال:الحافظ،عليوأبوإسحاق،بنبكرأبوقلت.هذا؟

لافلقيطعليأبووأماثيئا،حديثهفيأقوللاأنيمنيسبقفقدإسحاق

صحيحوالحديثفحانك،أنتوأماالحدبث،مايدري
@

الثاني:اعتراضهموأما
منفم:النقاد،الحفاظمنجمعصححهالحنفي،عليئبنطلقفحديث

حبانطوابنوالطحاوي،المديني،بنوعليالفلاسعليبنعمرو

حزموابنوالطبراني،
المديني:ابنوفالبسرظحديطمنأثبتعندناهو9الفلاس:فال

بسرةإحديثمنأحسنكدنافو"

يأني:فيماالحدبثهذاطرقوي@ان
وابنأحمد،وئقهفيه،تكلمهذاوقيستيس،ابنهطلقعنرواهفقد
الحافظ:عنهوقالئقاتهفيحبانابنوذكرهوالعجلي،محين،

@صدوق"

(3)

6)

(7)

2/6المير"الدر" 3@

حفصأئوكيز،بنبحرلنعليئبنعنروالناقدالحافظفو
2لاشةتوفيوعف،حمعالفلاس،الصيرفي انطر:.@4

11/4البلاطأعلاموالمير 7 0

4و 1الجنانطو@مرتة7،2 6 / 21.

1/3الحيرالايلخيصانظر: 46-3 4 8المحلىاو")561(،7 / 1

3الحير!@التلخبص 4 7 / الحيرأدالنلجص(5).(165)1
ه(،)م@اول+التعدبلاوالالجرح)155(،ثاولهألي@صزالات

3حبافهابننقاتو@1(،532) 1 3 6/041الكسالهو@هذب5،/

(5580)لنقريصاا"

البصريالاهلي
1/4لالدسا 5،4

3 4 7 / 1(165).

"العجليوانفات

(5499).



اكحادخبرضةممكلللهتع:ملل
=

طرق:أربعمنرويوقد

بنوالنسائيوالترمذيواودثاوأبوسيبةأبيبنارواه

لبيهقيوارقطيلداواويلطحاوارودلجاا
(8)

بنملازمطريقمن

عنأبيه،عنعليئ،بنطلقبنقي@عنبدر،بناللهعبدعنعمرو،

."منه؟بضعة@و:منه؟،مضغةالاهودوهلقال:@التيئ

ملازمجداليمامي،السحيميالحنفيعميرةابنهوبدر:بناللهوعبد
والعجليوأبو@رعةمعينابنونقهلأمهوييل:لأبيه،عمروابن

الأشرات:أحدكان"حجر:ابنوقالالثقاتفيحبانابنوفكر2ه

اليمامي،السحيميالحنفيبدربناللهعندابنهوعمرو.بن
ثقاتهفيحبانابنوفكرهوالشاثيزرعةوأبوميننوابنأحمدوئقه

حجر:ابنالحافظوقال"صدوقبهبأسلا"حاتم:أبووفال

@صدوقإ

دالبهالأنمة،منصححهمنصححهالقوي،الطربقهذامنوانطلاقا

ىور@اوقذالطريق:هدامنرواهأنبغديقؤلإذالئزمذفي،الامامكلامنبر

.(182)سهفي(2).(1755)مصفهفي

.(85)حاسهفي

1/1المجتبىا"في 0 الطبمتين.كلتا(160)لهدالكرىا،وفي1

.(21)هلكىلافي

7الآنار!معاليالشرحلي 5 / 7و1 .(442)(440)العلبةط.ومي6

الرسالةط.(544)و(543)والحلسيةاط.ووا/شهفي

1/1الكبرىصننهلحي 34.

4/9الك@الأتهذيب@انظر. 2(3163).

4/9الكما@هل@هذيبانظر. 2(3163)(11)7/46.

.(3223)تقريبه@ا

6)،ك@782الكمايهدتهديبانظر. 92).

8/4تحدبل!وابرخ 9 .(7035)ببهلنض@ا(16).(1لمالا7



ت
@للفعائد@لعللفي@لجامع

عتةبنأيوبالحديثهذا
(1)

أيه.عنطلق،بننيسعنجابر،بنومحمد
وحديثعتة،بنوايوبجابربنمحفدفيالحديطأهلبغصتكلموفد

لأوأحسنأصحبدربناللهعبدعنعفرو،بنملازم

والطحاويوأحمدالطبالسيأخرجه:فقدأيوبطريقأما
أبيه.عنطلق،بنقي@عنعتة،بىأيوبعنطرقمنواليهقي

يقيملاأنهإلائقة،قال:إروايةوفيضعيفط،"أحمد:قالوأيو@.
معينن:النوقالكثيرإ،أبيلنيخيىحديث

لي@"ومرة:@،بالقويليس"
باسلا9قال:ومرةط،بثيحديئهليس@ومرة:"،الاضعيفومرة:لثيء@،

وقال."الصدقأهلمنوفوالحفظ،سيئوكانضعيف"الفلاس:وقالبط،
والجوزجانيالمدينيابر

(7)
العجلي:وقالضعي@ه.9ومسلم:عماروابن

"لينعندهمفورقي:اابئوقال."بالقويولي@حديث@يكتب9

(2)

(3)

(5)

(6)

7)

امما.60)سنةتومياليمامفقاضياليمامي،عتبةبنأيوبيخى،أئوفو

5/6@نس@الا،انظر. .(6الاالتقريب@و)016(،ا/.+الكماال@كديبو2،1
(85)عفالكمير!الجمع"

ليوالطرالي1(،960)مسندهلي
فيالحلىميطريقهومن2(،528)الكسير"@

م.صابنط.(26)والرعيط77الاعارإ.@
2مسحهلي 2 /4.

7المحاني!@انمرحلي 5 / 7و1 حديتثيجاء(439)وى38)العلميةطوفي6
ين.خطاوهوعتة،عنأيوب،ححنالمأ.3له

1وللاالحلميةط.(204)والاناراالىسغرفةلي الوعي.ط.(11
لدوالبغداثي،نئمالحوزحانيالعلاءسعليئأحصدسا*عندأبوالفقيه،المحدت

3لهسنةوتوديمأ،235)شة مه2

1/2لبلاط،ااعححسيرسظر.اا 2/2لتهدي@هاوشهديبما4،8 اتودمنذر7؟1

3الذ@ا 1 2 /2.

13-1/032الكمالاطذبا@ظر.إ 2(061).

الطبرانيةأخرجهطريق@هاكالحث،علىئستلوكولاالفاتلفتتمأنأجلوص
عنعتبة،بنايوبعنالحنفي،حمدبنحمادطريقمن(8252)الالكبر،ير

بمنكر؟حديطوموفيوضا"،نرجهم@دمنمرفوعا:ابيهعنطلق،سقيى
في=العقيليفلكعلىنصقكمايصح،لامناوححفهالحنفي،محسدبنحماد



اححادخبرضةمحكلرلهتع:محلل

لاالحفظجهةمنفيهتكلموائهمايجدالأئمةهؤلاءأقواليتأملومن

بالمتابعاتاعتضدإذافيماللارتقاءقابلفحديثهوعليهالعدالة،جهةمن

الطرق.هذتفصيلمنيعلمكماقي@،عنروايتهفيمتابعوفووالثواهد،

وأحمدالرزاقعبدةأخرجهفقدجابربنمحمدطريقوأما
زميلحاوارقطنيلداوانيلطبراوارودلجاابنواجهمابنوا

(7)

به.أيصعنطلق،بنقي@عنجابر،بنئحتدعنطرقمن

ضعيف،الضرير،الحنفيالسحيميسيارابنفوجابر:بنومحمد

الألمةمنواحديخرضعفه

عدياب@وأخرجه:
(9)

ايوبعنجعفربنالحمبدعبدطريقمن

به.أبيه،عنطلق،بنقي@عنالحجلي،محمدابن

3الكير!لالصعفاء 1 3 / ليالهاليعدابننلكعلىلصقركدا3(،لله1
تعليقة1

(2رللاالوعيط77@الاكر!ليالحارمي-وهلوقدلمه،-87ة"العللعلى

الحديث.فصحححزم-اب@ط.

2مدفي(2)(426)صنمهفي 3 /4.

(02)الالمتقىافي(4)(483)سننهير

@ر@4328(8233)الكير@في

1سنهلحي 4 7 / 1و1 4 الرسالة.ط(541)و(540)والحليةط.8

صالهمدالي،الحوميمرسى،بنعثمادسموصبرضحمدلكر،أبوالإمام

وتوليمأ،4،لهسنةولدالسبه،ليالمبتدئعحالةر@والمنسوخ!النم@خ

12/1اللاطأعلامسحيرانطر: 6 1ر7 4/2ولالحمرا6،9 والهايةاولالداية5،4
2 93 / 12.

77الاعتارفيأحرجهوالحديث حزم.ابنط.(25)والوعيط.0

6/2الكمال،لتهليصالظر. 5 5لا9 69).

1"لالكملفي 2 /2.

بالقدو،رميصدوقالأنصاري.رافعلنالحكملنا"عدلنجحفرلنالحميدعد

اسأ.53)شةتوفي

4/3"الكمالودقهدب3،/7"الكامل1ةانظر التقرباو")7963(،3ما-47
(3756).



=
@ئد@للف@@لعلل@لجامعفي

فيهقكلمكلاهمامحفد،بنوأيوبجعفر،بنالحميدوعد
(

احبزإلىانحديثارتقىبعضها،إلىالطرقهذهضممناو)فا

قائمة.حجةانفرادهاعثدالأولىالطريقأنعلى

رواهحدياعنزرعةوأباأبيالسألتحاتم:أبيالنقال

فيهلك@عاللهرشؤلسألأنةأبيم@عنطلق،بنقي@عنجابر،
تقومممنلي@طلقبنقيىوقالا:يثبتا@فلنملا@.9قال:4،ؤضو
!5ووهنا

لاحتجاج،

محمدبن

الذكرمق
الحجةبه

ئمةا،كلامإلىالإشارةتقدمتوقدالله-رحمهمامنهما-اجتهادوهذا

في
الإشبيليالحقعبدالحافظأن

أحكامه"فيانحدبثهذاأصرد(3)

الوسطى"
القطانابنالحافظفتعقبهعدهصحتهيقتضيوهوعةساكتأ(4)

"حسنيخه:يقالأنفينبغييخصمختلفوالحديث"قاثلا:

قوله:الفقبةالكسائيسعيدبنإسماعيلطريقمنالحازميوأخرج
عنثبتقديقولون:فلكمنالوضوءيرىمنعندفلكفيالمذهب"

بحديثذلكيردولاشتى،وجوهمنالذكرصمنالوضوءقياللهرسول

مقالذلكفيلكانثبتةروايتهماكانتولوعتبفبنوأيوبعمربنملازم

أبلغ.ذلثفيالاحتياطذلكومعرواينهما،بخلافروىمنلكرة
ذكرهالرجليص@قأننهىئهاصحيح:بإسنادبئالنبيئعنويروى

(6)

.(111)انحليفعلل@(2).1/61الرايقنمب"انو.
الأندليالأرثياللهعبدبنالرحم@عبدبرالحقعدشحثدأبوالبارعالإمامفو

الوسطىاالالأحكاممنهاالتصال@عاحبالخرا@،)ابنبالصعرو@الإضيلي
5لاشةولدانحدينه،شو@المعتل أ.@82)وفل:هأ،581)شةوتوفيهأ،1

1/2واللغاشهالأسصاء@هذيبانظر. 9 2-2 ا-ما/21البلامهأعلا3وسير9،3
1 .032-31ك@9الجنا@هاةرلص9،9

1انطر. 3 9 .1/62الرايتالنصبا@طر:(5).1/

4/4والإيها@االوهملهيان 41(1587).



اكحادخبرمعوصرل@تع:ملل
=

الإبهامبمنزلةفلثكانولوالجسد،ساثريثبهلاالذكرأنيرونأفلابيمينه،
ثبهفكيصبأيماننانمسهأنعلينابأسلالكانمناهووماوالأذن،والأنف

سيلهلكانسواءشرعأفل@كانفلوذلد،وغيرالإبهاممنوصفوابماالذكر

فلكولعلمعرفتها،عناغابتقدعلةهاهناولكنسمينا،ماسبيلالصىفي

"الاحتياطفلكمنفيصبرالدكرم@الناسيتركلكيعقوبةيكونأق

بحد.فيما@سيأتيوطلقبسرةبينالتوفيقوجهأما

منمرويفالحديثمنقوض،ادعاءاحادخبرأتةفادعاءالئالثة:وأما

هم:الضحابقيمنئمايةحديخث
الجارودوابنأحمدأخرحهعمرو:بناللهعبدا-

بنعمروطريقمشلحازميوالبيهقيوارقطنيلداواويوالطحا

جده.عنأبيمماعنسعيب،

مىفيعفروبناللهعبدوحديثقال:إأئهالئخاريصالئزمذقينقل

صحبحعنديفوالذكر،
@

وأحمدشيبةأبيابنرواهالجهني:خالدبنزيد-2

عديبنوانيلطبراوارلزاواويلطحاوا

7الاتجر:ا( حرم.النط.ا(ا)توالوعي@8

2مسلىفي(2 2 3 (19)المنتقىإفيأ(3).2/

7"المحانيلشرحفي(4 5 / (435)الحليةطوفي1

1لن،ل@ليه( 4 6 / الرمالة.ط(534)والعليةط.1
1/1الكسرى"لالسنبر(6 32-1 @(202)لهوالانار"،الن@مغرفةولحي33

الوعي.ط.(1089)والحلمية
@الاعارافي(7

07 حزمالن.@@و@42الوعيط.2

.(7341)ممضفي(9).(3")161الكبير،:دالحلل(8

1@سده@ي(10 9 4 /5.

73المحاني@ضرحفي(11 / .@423@العلية.@وفي1

15)الالكبير،في(13).(3762)مشدهفي(12 2 2@.

3الالكاملافي(41 1 8 / 7/2و1 7



=

@الفعالد@لعللفي@لجامع

إسناده:وفيالذارئظنيئعندالخطاب:بنعمربناللهعبد-3

ضعيفالحمري،عمربناللهعبد

عديبنوانيلطبراوارالبزواويلطحااأيضأ:وأخرجه

وهاشمضعيفالله،عبدبنصدقةوالبزار:الطحاويإسنادوفي
سليمانبنالعلاءإشاثصما:ففيعديوابنالطبرانيأماأيضأزيدابن

جدأضعيفالرقي،

الحاكموأخرجه:
(10)

وكذبهمتروك،أبان،بنالعزيزعبدإسناده.وفي
وغيرهمجنابن

عديابنوأخرجه:
(12)

حاله،بيانتقدموقدعتبة،بنأيوبوفيه:

يخطئصدوقجحفرأبيبناللهوعبد
يكونلاحتىفرجه،إلىبيل!لحدكمأفضى@ذا"بلفظ:فربرة.أبو-4

للضلا".وضو@فليتوضاسنز،ولاحجاثبية

لبزارواأحمدبناللهوعسدوأحمدفعيئلثااأخرجه:

(2)

(3)

(6)

8)

(9)

1 2

(15

1 6

(17

1سننهفي 4 6 / الرمالةط.(531)والحلمية@1
.(3489)لتقريباا@

1/7الاثار!معانيدشرخفي (428)و(427)العلميةط.وفي4
.(13118)الكيرا@في(5)مأ(.5)الأستلى@ك@"فيكعا

6/3"مللكاا@في 8 .(2913)لتقريبها@نطر:ا(7).5

4/2الاعتدالهميران1انظر 8 9(9183).

1/2الروائداودمحمع)2375(،3/101لهعتلالاادميراننظر:ا 4 5.

1/3الالمتدرد!في .(8304)@النفربباالطر.(11).81

5/3الالكاصلافي .(3257)الالتقريبها@ظر:(13).62

لي
يديزطريقصبتحقيقي(58)م@دهوفيالولاء2/34وير@1/91الألأ"

333مسدهلي / وحده.يزيدطريقمن2

333أيهصدعلىالاتهففي / وحدهيزيدطريقمن2

وحده.يزيدطريقمن(28يلاالأستلى،كنف"فيكما



اخحادخبرمم@رضةةلالهتعمحلل
-

رقطنيلداوانيلطبراواحبانبنوالسكنابنواويلطحاوا
لراعبدبنوالبيهقيواكملحاوا

(8)
زميلحاوالبغويوا

(10)
طريقمن

بعضفييزيدوقرنبه،هريرة،أبيعنالمقبري،سعيدعنالملك،عبدبنيزيد

نعيم.أبيبنبنافعالروايات

النوفليالملكعبدبنيزيدتابعقوي،حديثوفو
(11)

نافعروايةعلى
نعيمأبيبنبافعالخبرهذافياحتجاجنا@حبان:ابنقالنعيم،أبيابن
منتبرأناالملكعبدبنيزيدلأنالنوفلي،الملكعبدبنيزيد@ون

عهدته!

الملكعدبنليزيدإلايعرتلاانحديثهذاكان"البر:عبدابنقال

القاسمبنالزحمنعبدرواةحتىضعفه،علىمجتمعوفوهذا،النوفلي

7الانار@1/محاني@نرحلي(1) وحده.يزيدطريقمىلمأ29)الحلمية@وفي4

6المهرقهالإتحاففيكما(2) 5 8 / 1 البر@ىعبدالنساقهطريقهومنأ(،ممه25)4
6/2التمهيماا 5 لافع.مقرولأيربدطريقس4
بفع.مؤونايزيدطريقمن(11الهصحيحهلحي(3)
ديفى(

وليالحلعية.@)،،81(والحليت.@(1871)الأوسط،1
(10لالهالصغير،@

نجافعمقرونأيزيدطهقش
4سهفي(5) 6 / وحح@.دينطريقسالرسالةط.(532)والعلميةا@1

1مست@وكهفي(6) 3 8 / ابنوتصرثسقط،المطوعإسادرديوحدصنافعطريقص1

ليزيد.مقرونألافعيكونأنبقتضيالمهرةأإتحات@فيحجر

1/1الكبرىادالنفي(7) المليةط.ول(7)لهوالاتار"،الندصغرفةودي33

وحدصيزيدطريقمنالوعيط.ا("14)ر

2التيدا"فيلمأ 5 5 / بافع.مقرونأيزيدطريقمن6
وحدهبريدطريقش(166)القادضحفي(9)

7رأالاعظ"في(10) 1 وحده.يزيدطريقصحزماب@ط.(23)والوعيط.0

مأ،71)شةولدالدمشقي؟الأ@ويالقريرالمجرةلنالملكنجدلنيزيدخالدأبو(11)

مأ.ا"5)شةوتومي

8/1الكما@هدتهديباسظر: 3 9(07 5/01النلاطأعلامودصير2(،6 1و5 5،2

.(7751)يترساو@ا

(1118)عفبصحبحهفي(12)



=

@لفعالد@لعللفي@لجامع

إنصالح-إسنادوهوالقارئنعيمأبيبننافععنمالك-صاحب-
ووثقه،حديئهفيالقاسمبنالرحمئعبدعلىمعينابنآئنىوقد@اللهشاء

يختلفرنأعلمهمولالحديئم@مالكعىنقلهفيآيضاعلبهثنيالنسائيوكان

الملكعدبنويزيدنعيمأبيبننافععنعة،الحديطهذابروولمثقته،في

"الفرخبنأصبغإلا

يصتونئئمفروجهميمسونللذينالريلمرفوعا:عائثةالمؤشينام-5
لدارقطنيواحبانبنارواه."يتوض@ؤسنولا

قالالعمري،حفصبنعمربناللهعبدبنالرحمنعبدفيهوالإسناد

استنكرماعدادفيهذاحديث@حبانابنوذكرضحيفمه،الدارقطني:إعنه
عليه.

فليتوضما@.ذكرهصدمنولفظه:فوعأ:صحبيبةأمالمؤمنبنأم-6
يعلىوأبووالترمذيماجهوابنشيبةأبيابنأخرجه
البرعبدوابنوالبيهقيوالطبرانيوالطحاوي

(12)
عنطرقمن

به.حبيبة،أمعنشفيانأبيبنعنبسةعنمكحول،

(2)

(5)

1 2

(13

العة،القراءأحدالليني،شحوببنجعونةمولىزويم،ألوئجنم،ابيبننمعفو

اهأ.6لاشةترفيباس،بهلي@الاتي.وتالمفي،اب@وتقه

صظرا
0

8/3هكللكاا1 0 3و9 4/2"لاعتلالاودميزان1،0 4 أعحمودميرلمأ،997)2
7/33النلاما .338و6

6/2لالقمهيدا 5 ير(3).5
2/5لمجروحيناا" 5.

م@تهفي
1 4 6 /1-1 4 @وانظر:الرسالة.ط.(535)والعلميةط7

الزواند!محسع

مك@.1)شهفيللا(.(1735)@نمهفي

1البهير،؟لالحللمي 5 .(7440)من@@ي(8).(30)9

ال@في
1/7المحانيأرح .@432@الحلية@وفي5

1/1البهرىشهفي@1ا@(450)/23الكبيرا"في 3

2@التي@هفي 5 3 /6.

بنصخرواسمهالمدني،عامرألوويقال.عنمان،أبووبقال.الوليد،ألوفر
رؤلة.لةةأميةبنحرب



اخحادخبرمملرضةلالحتع:محلل
-

الئرمذفيونقل
(1)

عنبسق@.منيسمعلمالمكحولقال:أثةالبخارفيعن

محفوظأ.وعدهائحديطاستحسنزرعةأباأنأيضاونقل
مسفيحبيبةأمحديثعنزرعةأبوسئل9ةقالحاتم،أبيابنلكن

شيئا@سميانأبيبنعنبسةمنيسمعلممكحولفقال:الفرج،

فيمامعبقابنوكذاويصححهالحديخثهذايثبتأحمدالإماموكافى

البرعبدابننقله

فكرهكم@حدمت@ذا9ولفظه:مرفوعا،الأنصارياللهعندبنجابر-7

."4@لوضوفعليه

فأخرجها:الموصولةالزوايةأماومرسلأ،موصولأطريقين:منروي
لمزيوالبيهقيواويلطحاواجهمابنوافعيئلثاا

(9)

وفي

مجهولالرحمن!عبدبنلاعقبةطرقهم:

لطحاويواالثافعيفأخرجها:المرسلةلزوايةاوأما

والبيهقي
(13)

مرفوعأ.بهثوبان،بنالرحمنعبدبنمحمدعن

2دانقاش@5/الظر. 5الكماال@5/ولتهذيب6،8 0 5رو2 1 5ه@القىلب@وه@،2 2

(30)عق@061لهالبهيرا،@الحللوفيلكثأعق@لالحا@،ير

.(81)الحدينطعللفىأولحره(7يطا"المراسلإ

6/2دالتمهيداالظر. 1/1المغي!و@5،2 11/4حجرابنودفكت2؟3 2 و:5912

2لاقمهيد" 5 3 /6.

لي
1/1الأما@ 4الوفاء2/ط.وفي9 بتحقيقي.(59)لهده،الم@"وفي4

(480)سهفي

1/7"المحاني@ث@حلحي كأ30)الحليةط.ولي4

1الكرىشهفي 3 4 /1.

4لااماالكماله،/@ني@@في 56)

.(4ى3)ققربلالظر.ا(

21دالأفي( 9 / 4الوفاء2/34-ط.وفي1 بتحقيقيه(لهلهدالسسنده،وفي4
.(431)العلميةع@.رفي75/1@المعانيالسرح@ي(

1/1الكبرىشهلي( 34.



=
يللفعائدالعلل@لجامعفي

فيهيذكرولايرويهالحفاظمنواحدغيرسمعث"ةعقبهالثافعيقال

جا

ثوبان@ابنعنمعمربنالرحمنعبدبنعقبة"الئخاري:
بعضهم:وقالالذكر.صفيطالتبيئعنمرسلأنبأبيابنعنةروى
يصحإولاجابر@هعن

لصذاتائلأ:فأجابهالموصولةالزوايةعنأباهحاتمأبيابنوسأل

ونيذكرلامرسلا،ب@الثبيئعنثوبان،ابنعنيروونهالناسخطأ،

برأاجا
الطحاويأعلههذاوبنحو
فرجهصالمنحديثه:ولفظمرفوعأ:لأنصارياأيوبأبو-8

بناللهعبدبنإسحاقإسنادهماوفيوالطبرانيماجهابن

متروكوهوفروفابي
(7)

منثمايخةعنمرفوعأرويقذالحكمهذافإنالأمريكنماوأيا

يكؤنفبمجموعهاللاعتضاد،قابلوبعضهاصحيحفطرقهمبعضالضحابقي
البلوى.بهتعمفيماعندهمبهيعملوالمثهورمشهورأ،أحوالهأقلفيالحديث
نقلتهوقدبالرجال،حكمهيختصمئاالحديثكرنوفوالرابع،أما

النقضيرىمنجمهورأنيذقائلهعلىمردوديصحلامردود،فقولامرأف

ةوقيلمعمر،أبيبنالرحسعندبنعقبة(1)

2الكير"دالتاريخةانظر 2 8 / 6(2903)

.(4643)تقريبهاوه

6/2الكيراالاردح(2) 2 8@2903@

تنقيحوانظر:إ.1/74@المعانيدمرحفيلا(
5 7 /1.

.(482)سننهفي(5)

ل@63(التفرسه@انظر:(7)

مجهولةالحجازيمح@رابن
1الكمالهتهديبو"، 9 7 / لا،6،لا5

.(23)انحلبشاعلل"(3)

الرايقاودنب)302(،عقبالتحقيقأ

.(3928)الكير"@في(6)



اكحادخبرضةمعكللالهتع:ملل

رواةقدالحديختإنئموالمرأة،الرجلبينالحكمفييسويالفرحمىمن
تقدم.كماالضحابةرجالمنعدد

بالرجالتتعلقأحكامفيالنساءأخبارقبول@2الضحابةثيدنوكان
من@لما؟9به:ولسخالختانينالتقاءفير@تهاعالةالمؤمنينأمخبرفقبلوا

فىيتلىما@ز@ون"بقوله:جم@رشولهنساءتعالىاللهخاطبوقد@لماع@

ضمنوفيبالبيان،لهتأمروهذا4(،3الأحزا@.@ثلتم@عيتمنيويحت
بالرجالتختصقدأحكامفلك

وطلق،بسرةحديثيصحةهووحاصلهالطويل،النقاشهذاوبعد

فيهما؟نعملفكيف

إلاينتقضلاعليهالمجتمعالوضوءأنوالأصلالبر:اعبدابنقال

بقولالقائلعلىعيبفلاللتأويل،محتملةغيرئابتة،سنةأوجماعب@

"ذكرهتقدممافيهلهمالصحابةعنإيجابهلأنالكوفيين.

أنعلىالحمهورأولها.أقوالالعلملأهلالحديثينهذيرتوجيهوفي

وابنوالطبراليحبانابنقالوبهطلقلحديثناسخبسرةحديث

لبيهقياوحزم
(8)

هموغيرزميلحاوا

1/1وصسلمك@99،أحمدأخرجه: 8 )712(،ثاودوابو8(،لا(343)5

1/5"المحانيشرحفيوالطحاوي حانوابن)103(،الحلسية@وفي4

1واليهتي6(،)ملاا 6 7 / أبيعننهاب،ابنعنالحارت،بنعنروطريقمى1
به.الخدري،شدأبيعنالرحمن،عدبنلمة@

2اتميد""(3)كا.ا/"الأحي@يلكلرضةانظرة 5 9 /6.

سجلصييوهو@اثهرمرلعلىقدمتتال:الصحابقطقلما.احدهو

كلاودالاعتبار!:كلا/6سعدلابنالالطبقاشاةانظرمعه.ميهيعملودوالمسلمون

حرم.ابنط.(25)والوعيط

لييلا(.(1122)عفصحيحهانظرة
لمأ252)عقبالبهيرا1

2المحلىفي 2 8 1الكبرى!النفي@8@.1/ 3 5 /1.

7ةلاعتراداانظر. حرم.الن@(23وعقبالرعي@4

.69ثلأ-/11يةالزانص@@نظر.ا



-

@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

ىورومنبسرةبينماالإسلام،متقدمعليبنطلقأنهؤلاءومشند

الإسلام.متأخروالنقضحديث
ةلسببييننظرفيهالآخرينعندإليهذهبواالذيأنإلا

الجمعتعذرإذاإلاالنسخإلىيعدللااتهالعلمأهلعندتقررالأول:
للعملاولىبينهماالجمعولأنأحدهما.إبطاليعنيالنسخلأنةالدليلخبين

ممكنأ.فلككانإذابالاخصأوبهما،

أنلاحنمالالنسخ.علىيدللاالراويإسلامنقدممجردإن@لثاني:

الصحالة.منغيرهعنرواهقدالمتأخرالراوييكون

فقالوا:ذلك،كيرأوبشهوةاللمىيكونأنبينالتفريقالئاني:القول
نقلسهوة،بغيرأنهعلىطلقوحديطبشهوفأتهعلىبسرةحدبثيحمل
منالبغدايينأصحابهوبحضإسحاقبنإسماعيلعنالبرعدابنفلد

فياعتبرواتهمف@والأبهريالفرج،وأبيالمنتاب،وابنبكير،كابنالمالكية
اللذةوجودمسه

ويروىقصد،بغيرأوقصدعنوقعيكونأنينالفرقالثالث:القول
يقعأنلاعمدأاللممىوقعإنبالنقضفالأثهزيدبنجابرعنذلك
فلث.فيالتفصيلورودلعدمضعيفوهوسوأ

إحدىفيأحمدالإمامعننقلمطلقا،الوضوءاستحبابالرابع:الفول
عنحنبلبنأحمدسألت9قال:إذالنسوي،سعيدبنعلينقلهالروايات،

الإمامعنفلكونقلأوجبم@اولااستحبهةفقالالذكر،صمنالوضوء
الذكرصمنالوضوءأرى"قال:مالك،عنوهبابننقلهأيضامالك

"أوجبهولااستحبابأ

وعدمحائل،بغيركانإذاالنقضعلىالحديثانيحملةالخامىالقول

1/2الاستكلىا"ا@ظر:(1) 92-2 93.

@تحفيقي.(33)عقبحريمقاالنلصحيح(3)
السابقالمصدرالهأ

1/2الأوطارهليلانظر:(2) 5



اخحادخبرمعلرضةلالهتع:ملل
=

والحجةعنهالكلوفانينقلههريرةأبيعنيروىبحائل،كانإذاالنقض

يخت:قولههوالحائل،باشتراطالحديثطرقبعضفيالتصريحالفوللهذا

سنز"ثرنهليرذكرهإلىبيدهالهنى@نضى

وهوظاهره،ثونالكفلاطنعلىحملهمنمنهمالسادس.القول

ذكرمه،إلىبيلهثنضىالمنع@:قولهو@ليلهموالأ@زاعي،فعي،اثمن@ب

يكونإتماالنقضأدفيالحديثبهذاأصحابنااحتج"حجر:ابنالحافظقال

يدلالئرطمفهوملأنالإفضاء؟لفظيعطيهلماالكف،بباطنالذكرإذاص

قالالمنطوقإلعمومتخصيصأفيكونينقضلاالإفضاءعينأنعلى

مبايعا،بيدهأفضىتقول:كماببطنها،هوإنماباليدالإفضاء9يخت@ه:الثافعي

فارس:ابنوقالراكعأ"ركبتيهإلىأوساجدأ،الأرضإلىبيدهوأفضى

الإماموقالسجودمهفيراحتهبباطنمسهاإذاالأرضإلىبيدهأفضى@
إلاس@ةهو@فالباطنبالباطن،إلاووكونلاالتذذأن@حناه@النووي:

الإفضاءأندعوىفينازعلكن9الحافظ:قالالقول،هذايقبللمبعضهمأن

أفضى:"المحكم"فيسيدهابنقالواحد،غيرالكفببطنإلايكونلا
أوالكفبظاهريكونأنمنأعموالوصولإليه،وصلفلان:إلىفلان

يكرنكمااليدبظاهريكونباليدالإفضاء1حزم:ابنوقالباطنها"

لاوإجمع،منولاسنة،منولاقرآن،منلاعليهلا@لي@"وقال:بباطنها@

33الك@ار"المسائلفيدالانتصارانظر.(1) 7 /1.

1له"،الأم1وفيدتحقيقي(58)سدهفيالثافحيأخرجه(2) 9 / الوداء@ودي1

1/7الانار"محاليلنمرحصوالطحاوي2/33،3وأحمد2/4،3 ط.وفي4

الحلبت.@(1871)الالأومطاديوالطبراني1(،181)حارواسلأ،29)العلمية

1/1والدارقطني)401(،لهدالصحير"،رليالعلميةط.ما(50)و 4 العلعية@7

1/1واليهقيالرسالة،ط.(532)و .(661)والبغوي3،3

3-3هاا/الحيرادالتلجص(3) 4 .(16للا9

2/4الأم!"(4) )فصهمادةاللغقهدمجمل(5)الوداء.ط.4

3@المجموع(6) 1 /2.

3الحيرالاتلحيص(7) 4 9 /1-3 5 1(166).



=

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

صحيغإرأيمنولاقباس،منولاصاحب،قولمن

عمله:@ور@ويهلفتوىالاحادخبرمعارضة-6

الحدبطإعلالفياعتبارهاعلىالحديتنقادكبارجرىطربقوهي
العلةهيتكونفدأوالعلة،وجودعلىالضوءتلقيكعلامة

للظنعاضدأتكونأنيمكنالاحاد،بخبرللحملشروطأالحنفيةوضع
الواحدخريوجبهاتذي

ووافقهمروايتهبخلاتالزاوييعمللاأنالئروط:تلدبينومن
قوليأحدوهووالقاضي،حنبففأبووقالالمالكيةبعضهذاعلى

لأنةالحديثيسقطأصلأالحديثرذأوروىمابخلافأشىإنمالك:
قديكونأنواحتمالنجه،تهمةفلك

ةذلكغيربهيظنلاإذناسخهسمع

عنصرفهأونسخه،صحيحةطريقمنتبقنوقذإلابخلافهعملمالأئة

أومجين،اللهرسؤلحالمعاينةمنهذاكانسواءتخصيصه،أوبتأويلهظاهره
مضمونمماخلاتعلىالصحابةإجماععلمأومة،صريحجلينميىسماع

علمهجثمنالمتاخربمقتضىالقولعليههذافأوحب

مذهعلىالمرويالخبرأنفرأىالحنفية،منالجصاصبكرأبووفصل

حالتين:منبخلولاالصورة

(2)

3)

2المحلىا1 2 7 / وا/1.822

2/7الحديفعلحمتح@رانظرإ 54.

4صولاا،د@يرادالطر: 3 6والر،عدضحمدركيدةتح1 3 9 / @تح.2

الحدي.الملكعئد
و@ميران@/2لسرخسيااأصولو@3/6،1للزثويلأسرار"اكتنطر.ا

4الأصوله. 4 6والرعبدركيمحمد@تح4 5 5 / 2-6 5 الملكعدد.تح.7
.3/71لتحرير"اودميرلسحدى،ا

8العربيلابنالمحصولهانظر@(6)@.3/1@المحيطالحر@اانطر. 90.

4:"الأصرلدميزادالطرة 4 6والبرنجدزكيضحتددتح:5 / د.تحملا2

.36الجديد!.نشحهفيالإسلاميالمقهوالأصرلالسحدي،الملكنجد



اكحادخبرمحكلضةلالهتع:علل

بتأويليؤخذلافلكفعندللتأويل،محتملأالخبريكؤنأنالأولى:
قيامعندإلابمنطوفم@معمرلأظاهرهعلىالخبرويبقىلمحونه،فمنالضحابيئ

الزاوي.يؤولهماإلىصرفهوجوبعلىدلالة

اثحديثلفظيكونأنيمكنولاتأويلأ،الخبريحتمللاأن@لثانية:
بهوالعملقبولهفييتوقفاتذيفهذاالصحابيئ،منتعيرا

مخالفةمنيلزملاإذخلافه،علىوالأصوليينالفقهاءوجمهور

لهبداأوله،ناسخعلىاظلعقديكونأنيرويه،ائذيللحديثالضحابيئ

قائم،وهوالخبر،فياللفظظاهرهوللحكمالمقتضيإنثثمتأويلهوحه
احتماللأنةونلكمحارضأ.يكؤنأنيصلحلاالزاويفعلمنعارضهوما

و)حسانالضحابيوتدينقائم،كذلك-لي@انهمعدليلا-ظنهبماتمسكه

فوكماعليه،فممكنوالغلطالسهوأماالخطأ،تعمدمنيمنعهبمعالظن

غيرهعلىممكن

لاالص،بوجهالوقوتيقاوبملامكانته-كانتمهماالضحابيئ-وقول

نلكاجتها@اتمنهذايعدو)نماالتأويل،يحتمللاالنصكانإذاسيما

باجتها@اتبالعململزمةوغيربالنص،بالعململزمةوالأمةالضحابيئ،

لؤمنبعملالحديخثأترككيف"اللة:رحمهالئافعيئ-قالالضحابة،

لمالحاججتهعاصرته

بئالنبيئقولأن"قوله:الكرخيالحسنأبيعنالسمرقنديونقل

محتملأالحديثيكودأنيجوزفإنهمحتمل،بخلافهالراويوعملحجف

بحجة،لي@واجتهاثهباجتهاده،الاحتمالوجوهأحدإلىفيصرفهللتأويل

الحجةعنالعدوليجورفلابدليع،روايتهبعدانتساخهلهظهرأتهويحتمل

2"الأصولفيالثصولالطر@(1) 0 3 /3.

3الفقهاعااختلا@دا@سابالطر(2) 04.

1/3للباجيالثصولهإحكام"(3) 5 4/4ودالمحصوله)413(،@قرة2 0@

63الرح@وشهفهاتحو@3/1،7اقحرير!د@ييريكأ / 21.



=

بالاحتمالإغيرهاإلى

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

لموخالفه،يث@الئبيئعنشيئأالصحابيروىإفا"ةالكلوذانيوقال
العمليسقطالحنفية:وقالنسخه...علىولاالحبر،ضحفعلىنلثيدل

العمليجبحجةجمصح@الرسولقولأنلنا:نحوهأحمدوعنبالحديث،
أنأوتأوله،أوالخبرنسيقديكونأناحتملالعملالراويتركفإفابها،
فوجبيث@الرسولقولوبقييين،حتىالراويفعلدرقفنسخقدذلك

يث@،للرسولمخالفتهيجوزلافضلهمعالصحابيبأناحتجواإلبه.المصبر
ذلك،يحتملأنهالجواب:نسخه.علمأنهعلىدلالخبربخلافعملفاف@

عرفكانلوئمحجة،لغيرحجةهومايتركفلافوقف@فكرناماويحتمل
فلماالعلم،كتمانبهيظنلالأنهالعمرثفيمرةولويرواهلذكرهنخهما

@نشهأنهعلىدليذكرلم

الحديث@صحةتمنععلةالمخالفةجعلإلىالعلمأهلبحضوذهب
الراوييكونلاأنالحديثصحةفيحترطوكمن"الجزالري:طاهرفقال
الذيالحديثأخرجالحدهذااستعملفاذاله،روايتهبعدبخلافهعملقد

عملمخالفةالقادحةالعللمنوخعلعلفولاةبقولهبخلافهلهالراويعمل
@ارواهلماالراوي

فيهابماالأتعلىحجةدلالته-واتضحتسندهصخإفاوالحديث-

الحدي@"العربي:ابننقلهفيماومالك-الئافعيقاللذاالضحابيئ

(3)

(5)

4الأصرله@يزاد 4 6رالبرعبدزكيمحمدد.تح4 / السلكعددتح.مأ2

مطر(.مقدارسقطلوفيهاالسحدي
لاورأيا،ولاعملأ،الصحيحالحديتعلىيقدميكىلمأتهأحمدالإسامعنالثمت

إعلام"كتابهليالقيمابنالعلامةبالتمصيلمداصينوقدصاح@،قولولاقيامأ،
4-1/41الموقحين! فلك.علىالأثلةمنوا@رأعدلأولقل3

1المقمهأعولفيالتمهد" 93 /3-9 41.

1/2الطر!@نوجه 14.

1الثقهاط:اخلاففيالحديثعللأئر"انظرة 7 5.



اكحادخبرمعلىضةرلهتع:@لل
-

منكئيرأوترىتتبعممايطولبابوهذا"القيم:ابنوقالفتواطعلىمقدم

الحجةيفول.راويم@خالفهوقدقلدهمنقوليوافقالحديثجاءإذاالناس

والحديثقلدهمنلقولموافقأالراويقولجاءناف@توله،فيلاروىفيما

والانسخمععندهصحوقدإلارواهمايخالفالراوييكنلمتال:بخلافم@
فلكرايناقدبلوهذا؟هذابينكلامهمفيفيجمعونعدالته،فيفدحأكان

غيرهيسعناولابهاللهندينوالذيالتناقض،أقبحمنوهذاالواحد،البابفي
لموفي،اللهرشولعنصخإذاالحديختأنالباب-هذافيالقصدوهو-

بحديثم@الأخذالأمةوعلىعليناالفرضأنينسخه،آخرحديثعنهيصح

راويهلاكانمنكائأالناسمنأحدلخلاتنتركهولاخالفه،ماكلوترك

قتويحضرهلاأوالحديخث،الزاويينسىأنالممكنمنبذغيره،ولا

مرجوحأ،تأويلا@يهيأولأوالمسألة،تلكعلىلدلالتهيتفطنلاأوالفتيا،
فيغيرهيقلدأوالأمر،نضفيمعارضايكؤنولايعارضه،ماظنهفييقوم
لؤومنفأقوىهولماخالفهإتماوأنهمنة،اعلمثهالاعتقاءبخلات.فتواه

الزاوييكنلنمظنه،ولابانتفائهالعلمإلىسبيلولاكله،فلكانتفا.قذر
سبئاتهتغلبحتىعدالته،سقوطرواهلمامخالفتهتوجبولممعصومأ،

فلقلةيحصللاالواحدالحديخثهذاوبخلاتحسناتص

بنىالتيوفاعدتهمذهبهواصلأحمد:إالإمامإليهذهبمارحاش@وقال

بماعندهالأخذبلله،راويهلمخالفةيرتهلمصحيذاالحديثأنعليها،

لاأتهبروايتهفأخذالأضعبيعفيوفتواهعباسابنروايةفيفعلكمارواه،

@رأيه..وتركطلاقا،يكون

تضعيففي@اقاعدة:فقال:رجبابنخالفهسكئهالقيمابنأنغير

الحفاظوأكئرأحمدالإمامضعفقدرأيه،يخالفماروىإفاالىاوي

هذا"بمثلكثيرةأحاديث
(4)

صلاةفضلفيعمرابنحديثالبخاريصرد

.54ك@35-لموقجنااإعلام5(2)*9لمحصوله:ا"(1)

@3/7الموقين!@يملام(3)

7النرمنيماعللدشرحلكأ 9 6 / ممام.ط.كمه/2وعترط.2



ول=
يالف@ائد@لعللفي@لجامع

هريرةأبيعلىأنكرعمرابنبثيء،ليسعمرابنوحديث"وقال:الجنازة،

حج؟ألهذاالصبيعنسئللما@روالنبيأنعباسابنحديثأيضأوردحديئط
الحجافعليهأثوكثمحجصبيأيمايقول:كانعباسابنبأن"ضم"قال:

تردقادحةعلةالمحدثينعندتعدبرويهلماالراويمخالفةفانوعليه

بينهما،الجمعإمكانيةمعالاسناثينصحةفيهاولئرطالأحا@بث،بموجبها

الترجح.إلىعدلكذلثذلككانفلأا
مابخلافللراويفتوىفوجودإطلاقه.علىلي@الأمرهذاأنعلى

يرويهمابخلاتالعملأمالفتياثتفقدالوقفالناقدعلىيوجبأمريرويه

التيالروايةتلكفيالبحثيبدأثمالأصل،هوالأمرهذاويكونالراوي،
وقدلا.أمالراويهذاعنثابتةأنهاهلعملهأولفنواهمخالفةالراويرواها

المحدثينفصنيعفتياه.أوعملهنقلفيالخللويقعالراويعنالروايةتثبت
بعدثمالراوي،عنالأمرينصحةفيوالاستقراءالسبرعلىقائمفلكفي

فقدالاختلافهذاإلىأدتالتيالأسبا@أوالترجيحفيالبحثيبدأفلك

النصوص.فهمفيخاصاجتهادلهأوفتياهفيلغيرهمقلدأالراوييكون
علةتعدلاعملهأوراويهلفتوىالآحادخبرمعارضةأنالأمروخلاصة

المحدثينإنبلالمحدثين،عندالمتروكةلأمورامنهيوليستدائما،
وهذالدبهم،قامتلقرائنبحلةلي@ماويبينونعلفهوماذلدمنيستخرجون

بلرياضيفعأمورهوولامطرثة،فواعدلي@العللعلمكونمنواقعالفهم
معلولها.منالانجارصحيحيينأنخلالهامنالراوييستطيعمعطياتجملة

النكاح:فيارلينر@ط@ف@ذلك:مثال@
بحديثجمهور@لفقهاء-وهم@ط-بالاضالقانلون@ستدل

مواليها،بغير@نننكحتأئما@مرأة@ا@لى:اللهرشولعنرص@بها،عائئة

4الكير".العلل)1(ا 1 (1لىه7

2/18الرملي!عللالنرح(2) 2/8وعنر@0 9 ممام.@1



اخحادخبرمملىضةلالهتع:محلل
-

من@ا،بما@صابلهافالمهربهاثخللفدمرات،ثلاثباطل!فنكاحها

."لهرلقلامنولقفال@لطانتشبروانلى

لحميديوالرزاقاوعدلسيلطياوافعبلثااأخرجه:
وأبووالدارميوأحمدراهويهبنوإسحاقمنصؤربنوسعيد

بنوايعلىوأبوئيلنساوالترمذيواجهمابنواوددا

يع@وابنحبانبنواوالطحاويلجارودا

لبيهقيوانعيمبروألسهميواكملحاوارقطنيلداوا
البرعبدوابنوالخطب

1لاصنمهفي لللا.4(المعردقا"فيالهقيطريقهوصبتحقيقي؟(1140)و(13

1ويلالملميةاط. 3 .(2262)لبويوالرعي،ا0ط(50

(47201)مصنفهلي(3).(4631)مشدلي

(52لهشهلي)م@.(228)مشدهفي

4مسدهلي(7).(69ولا(6)مامشدهفي 7 / 6و6 .16ره6

له.واللفط(2083)مسهديلا((2اللهمسه@ي

(1102)جامعه@ي(11)(1879)سننهفي(

الرسالة.ط.ه()كث@والعلمية@(53)ثاالالبهرى"ير(
04)وم@4(2)مدهلحي( .(4837)و(75

7")دالمنتقى!في(

7الآنر!لشرحفي( 1ويلاله@ا)ملأالعلمةط.وفي3/ (1674)و(64

ير(71)لع(صححيحهول)94674.دي(
.4ك@53الكاسلا"

3/2يسنهفي( 2 الرسالةط(3520)والحلميةط.0
ا.لملا/2مدركهفي(

السهمي،الفرني@مرا@سيوسفسحمرة3،القاأئوالمتض،الحافيئو(
سأ27)وقل:لمأ،2لهمةتوليحرحانا،تاريحصاحسهحرجار،محتث

3/3لأناسهداالظر. 17/4البلاء"أعلامشروإ6،9 6 "الحماطودتنكرة4،7وا9

3/1 0 .(55لىجرحا@ه@تاريخ@يأخرحه.والحديت.89

@دالحلبق@6/@في(

1اوه.ك@الكرعهلالنفي( 1و31 (2470)لهالصير"،لالسن@ولي38

5ولالتمهيد@ديإ(24)38ةالكفايةفي( .58ر7



-

@ئد@الف@@لعللفي@لجامع

تكلمالوقدالترمذي:قالالحديثهذاإعلالإلىبعضهمفمبوقد
عنعائثق@عنعروفعنالزهربحديثفيالحديثأصحاببعض

هذافضعفوافأنكره،فسألتهالزهريلقيتثمجريج:ابنقالبئ.النبيئ

هذايذكرلمقال:أتهمعيىبنيحيىعنوفكرمذا،أجلمنالحديا

وسماعمعين:بنيحيىقالإبراهيم،بنإسماعيلإلاجريجابنعنالحرف
كتبعلىكتبهصححإئمابذاك،ليىجريجابنعنإبراهيم،بنإسماعيل

ماروادأبيلنالعزيزعبدبنالمجيدعد
يحيىوضعفجريج،ابنمنسمع

جريجابنعنإبراهيم،بنإسماعيلرواية
أبيطريقمنالحاكمواخرج"

عندهوذكريقولحنبلبناحمدالسمعتقال:الرازي،إدرشىبنمحمدحاتم

بنأحمدقالبوليئ..الانكىلافيجريجابنحديثيذكرعليةابنآن

ابنحكايةيعني:كتبه،فيهذاولي@مدونة،كتبلهجريجابنإنحنبل:
جريجابنعنعليف

"

إفناشتراطبحدمالقائلونوهمالناني-المذهبأصحابأجابوقد

فعلها،عارضهقدبأتهالحديث،هذاعنالحنفية-وهمالنكاح،فيالولي
فلكمنروواماثبتلؤفثمالطحاوي:فقالروت،ماخلاتفعلتوأتها

فلكأيخالفما@تاعاثةعنرويقدلكانالزهري،عن

زوجعائثةأنابيه،عنالقاسم،بنالرحمنعبدعنمالك:صروى
الرحمنعبدبنتحفصةزوجتعئالتبيئ

(4)
الرحمنوعبدالزبيربنالمنذر

م.باكغاثب

(2))؟.(1102)عقب"الرمذيجامع@(1)

8الانلى"معاسالنرح(3) عقصالحلصةط.و@ى3/

الصدينبكرأليسالرحمننجدلتحمصةهي(4)
8/6@ا@كما@والتهذيبا،مماالنقش@4/انظر.

القرضي،الحواملنالزليربنالسنوعتمان،أبو(5)
5/1سحدالن@طبقاش@اظر: النقاش@وا8،2

2/1لصشدرك،ا@ 69.

.(8562)التقريمههو"ممالأ،ا1)2

لكلامأ.سنةقل

5/4 /3البلاءااعحمودير2،0



الآحادخبرضةصحكللالهتع:محلل
-

يفتاتومثلي3بههذايصنعومثليقال:الرحمنعبدقدبمفلما
(1)

عليه؟!
الرحمن،عبدبيدفلكفإنالمنذر:فقالالزبير،بنالمنذرعاثةفكلمت

ولئمالمنذر،عندحفصةفقرتقضيتيه،أمرألأردكنتماةالرحمنعبدفقال
طلاقأإفلكيكن

أولافردعليهمزيدلابماالتعارضهذاعنكقئهالبيهقيأجابوقد

يحكيمذهبهعلىالأخباريسويمنبعضأنوالعجب"بقوله:الطحاويعلى
أبيابنعنيرويهثمفأنكره،الحديتهذاعنشهابابنسألجريجابنأن

شهاب،ابنسألجريجاب@عنعلية،النعنمعين،بنيحيىعنعمران،

مغمزلاأنأصحالهعلموجههاعلىهذافيمعينبنيحيىحكايةذكرولو

الوجه...علىيذكرهاولمفاختصرهاالحكاية،بهذهسليمانروايةفي

ابنبروايةالوقفمسألةفييحتجالسنةهذهردفيعليةابنبحكابةوالححتج

هذهفييردئموحده،أرطاةبنالحججبروايةموضعيخروفيوحد@لهيعة

عنعروفعنالرهري،عنربيعة،بنجحفرعنلهيعة،ابنروايةالمألة

بنالحججروايةويردسليمان...بنموسىروايةمثلعح@النبيئعنعائف

وافقتإفامفرثةمنهماواحدكلروايةفيقبلذلث،@ثلالزهرفيعنأرطاف

منفقبهروايةومعهمامذهه،خالفتبنامجتمعةروايتهمايقبلولامذهبه،

لمتابحةيوفقناواللهبالصحة،المسألةهذهمنلرواتهمايئهدثقةالثامفقها.

"ورحمتهبفضلهالهوىإلىالميلوتركالسنة
(3)

ماعنيحابمابينثم

أسبابمهدتأئهاعلىهذانحملونحن"فقال:الطحاوياستشكله

فيصعليهافتاتويقالييهالرأيلةيستن@رصولمبصامتبدالأمر"فيالتات(1)

2/7الومط!ال@عجم@متورت@ئزدصاي@يمعللاعليه.لا@اتوفلان 05.

1يلادالمرطاافيمالكأخرحه(2) مصعبأليلروايةا(ولللأهالليىبروابة(59

معانيالثرحفيوالطحاويالثباني،الحنلنمحمدبرواية(569)والزهر@
1الآثار" 8 11)العلميةطودي3/ 3/8الرايقاشصوانطر:(74 و6،1

تحمة1

4/2حوف@!لأا 29.

قبيلكأ-لكلأ.وسعدالوعيط(13522)-(13511)والانر!الندمعرفة(3)

الحلمية.ط(4067)



ت

@لف@الد@لعللفي@لجامع

النكع،عقدحتىأبيهاغيبةعندأمرهاوليمنعلىأشارتثمتزويجها،
ذاف@أمسبابه..وتمهيدهافيهاو)ف@ذلك،لاختيارهاإليهاالنكاحأضيفو)تما

المرادأنعلمناالقاسم،بنالرحلنعبدالحديثي@@راويمذهبها،هذاكان
محمولأكانلاذاذكرناماالرحمن!عبدبنتحفصةعائثةدزوجتبقوله:
جم@فأالنبيعنروتهمايخالفلمذكرناماعلى

الكلب.ولوغمنالإناءطهارةاحر:مثال@
ولوغمنالتطهيربهايحصلالتيالغسلاتعددفيالفقهاءاختلف

مذهبين:علىالكب

منمراتشعيغسلالإناءأنوهوالفقهاء،جمهورمذهبالأول:

الكلبولوغ

الكلبفيهيلغالذيالإناءأنوهوالحنفيةمذهب@لثاني:@لمذهب
حدغيرمنالنجاساتكسائرئلائأاومرتينغسلهيجب

قالقال:فريخرة،ابيعنصحبماالأولبالمذهبالقائلونواستدل

وفيمز@ق@ه.سبعفلينسلهإناء@حلكم،في@لكلبشرب@ذا":@@اللهرسول
وفيمز@تمه.سغينسلهثتمفليرقه،إناء@حدكمفي@لكلبولغ@ذارواية:!
@رلاهق@مز@سغيغسله@ن@لكلث،فيهولغا@@)ناء@حدكمالطههررواية:
بالتر@

ريلبخاواوأحمدلحميديوالرزاقاعبدرواهلحديث

(2)

(3)

5)

(7)

كأ.6لا-(6704)وبعدالوعي@(13527)-(13523)والانار!السننسعرفة

1ولالرايقهسصبالفائدةتصاموانظراللمية@ @@@/9اللى@او@فتح8،6

2/4لمجموعااةاانطر 1/1لمدرنتاولا1،2 1/2مذكلى"لاودا2،2 ولهالمغني!4،7

@@م.)ممفهفياى@3(البموطه"انطر.

2مسدهثيللا(ل@69(مسندهفي 6 5 /2.

5صحيحهلي 4 / 1(172).



اخحادخبرمملرضةلالخع:@لل

ومسلم
(1)

خزيمة

برواليلناوالترمذيواجهمابنواودداوأبو،

ةهرنرأبابأنالخمفؤر،استدلالعلىالثانيبالمذهبالقائلونواعترض

علىدليلافكانئلاثأ،الغسلوهوروى،مابخلافأفتىالحديث-راوي-

والدارقطنيالطحاويفروىالشخوجود
(9)

بنالملكعبدطريقمن

فيالكلثولغإذاقال:فريخرةأبيعنعطاء،عنالعرزمي،سليمانأبي
مزالب.نلاثاغسنةثتمفأهرقه،الأناء

الملك،عدغبرهكذايروهولمموقو@،هذا9عقبه:الدارقطنيقال

أعلمواللهعطاء،عن
رواهفإتههذا،حديثهمتنعليهاختلفقدفإنهإسنادهعرابةشدةوعلى

الأمر.بصيغةهنا

بفاكانأثةهريرة:أبيعنعطاء،عنطريقهمنالدارقطنيةوآخرجه

مزالبثلاثوغسلةأفراقهالإناءفيالكنبولغ

الحفاظروايهنركيجرزفكيف"الرواية:لهذهتفنيدهعقبالبيهقيقال

عرفقدواحدبروايةغلطامثلهايكونلاكئيرةأوجهمنالأثباتالثقات

التوفيقاوبالثهأحا@يئ@؟!بعضفيالحفاظبمخالفة

1صجحهفي / 11 6(279)(89).

.(363)سننهفي

1دالمجتبىفي 77 / @لهدالكبرىا،وفي1

بتحقيقي.(9للاصجحهفي

1/2الانار،معانيثرحا""نط@.. @وفي3

2الاثارامعانيلثرحا@ظر. 3 / طو@ي1

6مة 6 / @(196)رالعلميةط1

6صته 6 / الرساط(197)والعلميةط.1

الوعيط.(17للاهوالآنار"السنن@معرلة

ويهلا((71)شنهفي(2)

.(91)@حهلي(4)

الطبنبن.كتا(69

القديراقحولهرح)56(،عقبالحلمية

ول@رياثتوعنده)56(،عفالعلمية.

لةلرساا

(366)@



-

@لف@ائد@@لعللفيالجامع

العرزمي،بهاتفردالروايةهذهبانةاعتراضهمعنالجمفؤروأجاب
للثقات.ومخالفتهفيها،خطئهعلىالحما@ونص

الدارقطنيروىإذ
(1)

بنمحمدعنأيوبعنزيد،بنحمادطريقمش

سبعويقسليهراق"قال:الإناء-فييلغالكلبفيفرنرة-أبيعنسيرين،

"موقوفصحيحالدارقطني:إ

بنالملكعبدأنفظهرللمرفوع،موافقةأنهاالزوايةهذهعضديثدومما

ثفة9أحمد:الأمامعتهقالوفدروابتم@فيأخطأالعرزميسليمانأبي

"أوهاملهصدوق9حجر:ابنالحافظوقاليخطئإ

نقلهفيمافقالالبيهقي،المرفوعللحديثالموافقةالروايةرخحوقذ

أصحابمنثتمعطاىأصحابمنالملكعبدبهتفزد9ةآباديالحقشمى

يروونهرنرةأبيوأصحابعطاءاصحابمنالثقاتوالحفاظفرنرة،أبي

عنسليمان،أبيبنالملكعبدروايةخطأعلىدلالةنلكوفيمرات،سبع

يخالفمامنهيقبللاالحلكوعبدالثلاث،فيفريرةأبيعنعطا.،

الحجج،بنشعبةتركهروايته،@عضفيوالثقةالحفظأهللمخالفتهالئقات،
@صحيحهفيالئخاريبهيحتجولم

روايةمنأرجحلروايةفتياهموافقةعهروىمنطوروايةةحجرابنوقال

فظاهر،النظرأماالنظر،حيثومنالإسنادحيثمنمخالفتهاعنةروىمن

ابنعنأيوب،عنزيد،بنحمادروايةمنوردتفالموافقةالإسنادوأما

بنالملكعبدروايةفمنالمخالفةوأماالأسانيد،أصحمنوهذاعة،سيرين،

"بكئير..القوةفيالأولئونوفوعنه،عطا.عنسليمان،أبي

6سةفي(1) 3 / الرسالة.ط.(183)والملميةط.1
2ةصقا@زرحيلخلاا"(3)فقط.@موقوفلرسالة:اط.(2) 44.

4لاالفقرب"(4) 18).

1/3الأحيعياتحمة"وانظر:1/6،6"المغنيالتمليق"(5) 02.

3الارب@متح(6) 6 2 /1-3 6 .(172)عقب3



الآحادخبرضلاممكللالهتع:محلل
-

عمر،ابنعنونافع،عطيةعنليلى،أبيابنروى@حر:مثال@

الحضرفيمعهفصليتوالسفر:الحضرفيكتالنبيئمعصليتقال:

ركعتين،الظهرالسفرفيمعهوصليتركعتين،وبعدهاأربعأالظهر

فيوالمغربشيئأ،بعدهايصلولمركعتين،والعصرركعتين،وبعدها
هيوسفر،ولاحضبرفيينقصلاركعاتثلاثسواءوالسفرالحضر

ركعتينوبعدهاالنهار،وتر

لغويوابتحقيقي،(1254)خزيمةبنواص@،52)لترمذياأخرجه:
الإشاد.بهذاليلى،أبيابنعنطرقمن(1035)

حسنإ.حديثد@ذاعقبه:الترمذيقال

ليلىأبيابرنف@سندهعلةلاماومتنأ،سندأمعلولالحدبثمذاأتول:
فيالمزيعنهنقلهفيماأحمدالإمائمفقالحفظه،قبلمنفيهتكلمقد
الحدي@،مضطربالحفظ،سيئكان":(5997)03/64@الكمالتهذيب"

عنونقلاضطرا:إ،حديثهفيحديثه،منإليناأحتليلىأبيابنفقهكان

أبيعنعلي،بنعمروعنونقلبذاله،@الي@فيه:قالأتهمعينبنيحيى
لبلىإ،أبيابنمنحفظأأسوأأحدأرأيتمايقول:إشعبةسمعتداود:

أفاثغي9قال:أئهشعبةعن(480)الكبير@1/361التاريخ"فيالبخاربونقل
مقلوبةأهيفإذاأحالمحيثليلىأبيابن

تارةفائهالحديث،هذاإسنادعليهاختلفقدفماتههذاحالهوعلى

الطحاويعندرواهفقديحذفم@وتارةأعلاه،هوكماعطيةإلىنافعأيضيف

1الائارلمامعاني@ئرحفي 8 / عنالعوفي،عن(2367)العلميةط.وفي14

علىدليلالإسنادوهذاالإسناد.مننافعبإسفاطيعني:بهد@ا،عمرابن

أخرجفقدنافع،عنللمرويمخالفأنهوذلثليلى.أبيابنروايةشذوذ

الترمنى.ررايةلفظ(1)
يس@الالتقرجطأاالحفظشئصلو@الومو@مال:ب،ا@رلحجرالنولمحخص@2@



-

@الفعائد@لعللفيالجامع

ابنعننافع،عنالله،عبيدعنهثم،حدثناقال:(3لمه5)سيبةأبيابن
منيصليوكانبعدها،ولاالصلاةقبلالسفرفييتطوعلاكانأنهعمر:

الليل.
هثيم.عنعةإلافيهيخشلاالإسنادوهذا
ه@ا.عمرابنعنعطيقعروايةعلىليلىأبيابنتوبعوقد

ومسلم2/9،0أحمدعندالهمداني-يحيىابنوهوفراستابعه:
.(90)التمييز""في

الحوفيسعدبنعطيةبنومحمد
(2)

بناللهعبدمشد"فيالطرسوسيعد

عمرا

(3)أرطاةبن
)1،5(.الترمذيعند

ه@عمرابنعنعطية،عنوحجاج(ومحمد،)فراس،ثلائتهم:
المذكوربالمتن

غيرمنالعوفيعطيةطريقمنالحديثكونترجحالمتابعاتوهذه

لسوءضعيفأ.يبقىالحديثفإنهذاوعلىوهئم،فيهنافعذكروأننافع،
الإمامعن(4545)اممهه/الكما@هتهذيب"فيالمزينقلفقدعطية،حال
ومثيمالئوريكان"ةأيضأوقال@،الحديثضعيفهو9ةيهقالأنهأحمد

)184(،"والمتروكونالضعفاء"فيالنسائيوضعفهعطيقه،حديثيضعفان

5@اوالتعديلالجرح"فيحاتمأبيابنونقل 0 3 / قالانهأبيهعن(2125)6

فيه:قالائهفرعةأبيعنونقلحديثه...،يكتبالحديق،ضعيففيه:
لينإكوفي"

(5381)التقريبا"رهم،رلماصدوقدرمو(1)
1الضحفاء!نناالعقيليفكره(2) 3 / 1/9الكبيراالتاريخ"ديالبخريعنهوقال41 61

.90ولالكا@لافيعديالنوالاهوصعفهعحش@،@كنده.(611)

.(1119)النتريبه"والتديىاالخطاكبرعدوقدرهو(3)
مختصرفالحجبمروايةللأ
مدلسأا.شيجأوكانكبرا،بخطئصدو@لأ:إ6للااالالنقريبهفيوهو)ط



اخحادخبرضةمعكلللخع:علل

صحيحيدرىلالأنهعنه،أرويولاصدوق،هوالبخاري:إوقال

"سفيمةمنحديثه

بينالمفاضلةفيالحافظيلاسطرهماعلىهذهتزادلقول:

فيهمالمنكلمللرواةيخرجلاكانالبخار@أنيستنبطكلامهفمنالصحيحين.
حديث،صح@لهفينتخبونسقيمصمنحديثهصحيحيعرتكانممنإلا

فيالصحيح.فيلوضعهمناسبأيراهأولاءماالصحعتلكمنهووينتخب
ذلك.علىلهينصمانجدلمسلملمحين

فقوله:بروايتهم،الحفاظخالفأنهضحفهيبينومماإسناثه،عللفهذه
آعني:العبارة-هذه"ركعتينوبحدهاركحتينالظهرالسفرفيمعهوصليت"

كماهذابخلافرووهالذبنالحماظالرواةعطيةبهاخالفركعتين-وبعدها

الحضرفيوالمغرب"عليهم:زادإئهثمالحديث.هذاتخريجفيسيأتي

النهاروتروهيسفر،ولاحضيرفيينقمقلاركعاتثلاثسواءوالسفر

منإلاالطريق،هذامنرواهامنعلىأقفلمالزيادةهذهركعتينإ،وبعدها

يتطوعلمنر@عمرابنبإنكارمعلولة"ركعتيندالوبعدهاوعبارةعطية،طريق
في

لاالعلما.،اقوالعرضوقبلعطيفحديثردإلىالعلماءف@ب

حسنحديثهذا9النرمذي:قولإنوهي:بسيطةملاحظةعلىالتنبيهمنبد
لا

غرفالتيالإطلاقاتمنهيو)نماالاصطلاحي،بالمعنىحسناتهيقتضيلا

سمعتبقوله:إأعقبهلماالاصطلاحيالمعنىيقصدكانئهاولوالترمذي،بها

عنهأرويولاهذا،منإليئأعجبحديثاليلىأبيابنروىمايقولمحمدأ

حديت)513(:إحديطعفقالفخل@ق،أنههذالفوليلهدماولعلشينأأ،

السندبانقطاعحكمأتهيعنيوهذا"بمتصلإسنادهوليىحسن،حديثفاطمة

عليهاالمتفقالأمررومنحسن؟حديثعنهيقولثمبانقطاعه،يحكمفكيف

لننأنهيعقلفهلصنعته،أهلومنالعلم،هذاجهابذةأحدالترمذيأن

ك@553.المبود،عون"الطر.(1)



-

@للفمالد@لجامعفى@لعلل

حتىالحديث،هذامتنوعللعطبة،وحالليلى،أبيابنحالعنهغاب

بن@،بعده؟البخاريكلامإلىيتنبهالمتقدم،مافاتهوافابحسنه؟يحكم

بهالخاصةالاطلاقاتمنهيإنماالأحادبطعلىالرمذيأحكام

التمييز!@فيمسلمالإمامالعلماء،منالروايةهذهردإلىف@بوممن
عمر،ابنعنمستنكر،خبرذكر"فقال:الروايفلهذهبؤبئهف@(90)قبيل

عنعمر،ابنعنروايته،صدرعلىالحفاظأطبقفقدييه،النبيعن

@فه.البي

إتهثمعنده،ضعيفةفهيسندهاعلىالروايةهذهمتنخزيمةابنقذم
عمر،ابنعناعجوبةالكوفيونروىوقد"فقال:لمقدمة،الحديثهذاقدم

المتن،فيأعجوبةأتهالاعلتها،لتبيينإلاروايتهاتجوزلاأنلخائفإني
سعدلنوعطيةنافععنروواالقصة،هذهفيالإسنادفيأعجوبةاتهاإلا

جماعةالخبرهذاصروىقال:ئمالحديث،فذكرعمر...ابنعنالموفي،

وفراس،سوار،بنأشعثمنهم:عمر،ابنعنعطيقععنالكوفيين،من

وهذابطوله،فكرهمنومنهمالحديث،اختصرمنمنهمأرطاة،بنوحجج

ابنكانقدعمرابنعنوسوغلطهذاأنبالحديثعالمعلىيخفىلاخبر
اتمأنباليتمامتطوعاكنتلوويقول:السفر،فيالتطوعينكرخئانبماعمر

."السفرفيبعدهاولاقبلهايصليلا@رواللهرسولرأيتوقال:الصلاف

السفرفيالتطوعينكردكفدد@عمرفابن@:(1258)قببلخزيمةابنوقال
النبي-فييرىفكيفالصلاة،لأتممتمسبحأكنتلوويقول:المكتوبة،بعد

يفعلمنعلىينكرئمالظهر،صلاةمنالمكتوبةبعدالسفرفيبركعتينيتطوع

يثفيمانجدفلمالاصطلاحات،مذهشرحالملمأهلواحدصيخرحاولوقدلا(
عينالمتضمنالاحتلا@الزاحمحاولاتفيالكمرىالعقبةصولحلالغليل،

@حسنأخرى.ونن"سسنكتيقول@سخةفيتجدهحديتسفكمالاصطلاحات
الحصوللحينالمحاولاتمنهعنالتوقفنراهوالذي@لغ،كدا...وأخرىعرب
دال@الخلاف.عد@ليهايتحاكممرجحاتكردبحيتقديصةمقرةمحطوطتعلى
علم.واثه(لها،يتانىمماالأحاثيثعلىالترسذيأحكاممنكثيرتبقىفلث



اخحادخبرضةمعكلولهتع:@لل
-

لحديثهوأحفظعمر،بابنأعلمعاصمبنوحفصوسالمالنبي-يئ،فعلما

سعدإ.بنعطيةمن

يصليلاكانأنهعمرابنعنالمشهورنف@طاتهخزيمةابنقالومثلما
عه:رواهفقدصحع،بأسايدفلكعهرويوقدالسفر،فيالنافلة

5والبخاري2/5،6أحمدعندصعيدبنيحيى 7 / والئسائي)2011(،2
3/1 2 1ولاالعلميةط.(1916)لهالكبرىلأ،@وفي3 وابنالرسالة،ط.(92

بتحقيقي.(1257)خزيمة
1مسلمعندالقع@نبيمسلمةبناللهوعبد 4 4 / @اودوأبيل@(،(68لا2

2/6عوانةوأبي@(2231) 3/5والبيهقي@@2337@عقب6 81.

وألي2/2،4وأحمد3(،ممه3)شيبةأبيابنعندالحراحبنووكيع
2/6عوانة 6(2336@.

يعلىوأبي)1701(،ماجهابنعندالعقديعمروبنالملكوعبد

برقانبن
(1)

ول.27)حميدبنعدعد

عمربناللهوعبد
(2)

.(4443)الرزاقعبدعند

عيسىبنوصفوان
(3)

6عوانةأبيعد 6 / 2(2337).

6عوانةأبيعندعونبنوجعفر 6 /2-6 فيوالمزي)8332(،7
5الكمالأتهذيب" 4 3 / 5(5210).

بنوجعفرالملك،وعبدووكغ،مسلمفبناللهوعبد)يحى،ثمانيتهم:

بنحفصبنعيسىعنعون@بنوجعفروصفوان،عمر،بناللهوعبدبرقان،

الظهرفصلىسفر،فيعمرابنمعكنتفال:أتهأبيهعنعمر،بنعاصم

.@932@الالنقريب@الزهري!حديثفييهمصدوقالرمو(1)

لناللهعدهرالرزاقعدثيوحميو@ت@النيولكنعى،تلايذفيأجدهلم(2)

.(3لامالالتقربضعي@ا"وهو:الحريعمر

.(2940)لنقريباثففا@ا@وهو(3)



-

يللفعالد@لعللفي@لجامع

طنفسبماإلىقامثتمركعتين،ركحتشوالعصر
بعدها،يستحونناسأفرأىله(1)

بعدهاأوقبلهامصلياكنتلوقال:يسئحون،قلت:هؤلاء؟يصنعمافقال:

بكروأباركعتين،علىيزيدلافكانقبض،حتىالنبي-جروصجتلأتممئها،

كذلكوعثمانوعمرعليها،يزيدلافكانفبضحتى

8/2المهرظإتحاتو")3966(،5/16لماالأشراتنحفةانظر:إ 9 9

3/3المسند!اطراف9و)9149(، 4 5(4089).

هذا:بغيرالحديطأعلوقد

1أحمدفأحرجه: 8 / خزيمةوابنممعأ،4)حميدبنوعبد4،2و2

بناللهعبدبنعثمانطريقمن(2753)حبانوابنبتحقيقي،(1255)

سراقة.

3/1النسائيوأخرجه: 2 العلميةط.(1915)لهالكبرى"،1وفي2

1ويه الرحمن.عبدبنوبرةطريقمنالرسالةط.(92

لا@اللهرسولرأيتقال:عمر،ابنعنووبرقأ)عثمان،كلاهما.

السفرفيبعدهاولاقبلهائصلي

8/5المهرةاإتحاتو@5(،8للأهمملأ5/2لأشرات!اتحفة"وانظر: 83

(9998).

رصىلمار@ويهمخالفةمللهمنوكانالخبرفيهضعفومما@

قال:إبراهيم،بنعمرروىماتابعبا:ر@ىماخالف@لذيالر@هيوكان

@تنه@ا@فلضآ.تعالى:قولهتفسيرفيسمرةعنالحسن،عنقتاثة،حدثنا

اف.الأعر1@@ي@ث@بهونعتادذفقلى@فيصآء@تنهمأشربملالمجحلا@نلحا

لهالذيالبساطالفاء.وفتحالطاءوبكسروصص@هسا،والثاءالطاءبكسرالطنضف(1)

1النهايةطاصوجمعهرقيق،ح@ل 4 0 /3.

ولعضهاالألماظخلمةرالرواياتالقطان،يح@ىطريقأحسد@نالامامروايةلفظ(2)

يانأ.وأكثرماأش@لهايحىصروايةلعض،علىيريد
ومختصرفمطولةوالرواياتحزيمة،ابنروايةلفظ(3)



الاحادخبرممكلضةلالحتع:@لل
-

1 لاوكانإبليس،بهاطات@حو@حملتلما"فال:@لى،النبيئعن(90

عبد@لحلىثفستوهيعيش،فإثهالحارثعبدسئيهفقال:ولذ،لهايعيش

و@مرط.@لشيطانوصمنذلكوكانفعاش،
دمسندفيوالروياني)7703(،والترمذي5/1،1احمدأخرجه:

6و.الفكرط.(43021)تمسيرهفيوالطبرياسأ،للأ@الصحابة 2 3 / ط.1

)243(،"الضعيفةالسلسلة"فيكماالأمالي!9فيبشرانوابنالكتب،عالم

2/5والحاكم 4 الوارث.عبدبنالصمدعبدطريقمن5

8كثير":ابنتفسير9فيكماتفسيرهفيحاتمأبيابنوأخرجه: 0،9

مرثويهوابن@6/7لماالكامل@افيعديوابن8(،6)ماالكبير!"فيوالطبراني

8كثير":ابنتفسير9فيكما 0 فياصبنشاذطريقمن9

الاسناد.بهذاإبراهيم،بنعمرعنوشاخالصمد،)عبدكلاهما:

بنعمرحديتمنإلانعرفهلاغريب،حسنحديث@اهذاالرمذي:قال

."قتادةعنإبراهيم،

إبراهيمبنعمرغيرقتادةعنيرولهأعلملاوهذا"عدي:ابنقال

يخرجامه.ولمالإسنادصحيححديثهذاالحاكم:إوقال

علل:أربعفيهيصح،لاحديثهذابلقلت:

هذابروايتهالبصري-العبديوهوإبراهيم-بنعمرتفردالأولى:

فيحنبلبنأحمدعنهقالخاصة.فتاثةفيضعيفوهوقتاثة،عنالحدبت
2العلل!فيالجامع" 3 / حاتمأبووقالمناكيرإ،أحاديطله":(9701)21

1لانجهلاوالتعديحالمجرح9في 1 9 / "،بهيحتجولاحديثهيمشب9:(50@6

8المجروحينأ"فيحبانابنوقال 9 لابماقناثةعنيتفزدممنكان2:9/

فيعديابنوقالانفرثه،إفابهالاحتججيعحنيولاحديثم@يثبه

8تفيره:فيكتيرابنوفالفياضا،بنالملالحاتم.أبيابنعط@1@ مداالرناد:9،

.(2667)ك@753الك@ا@ال@هديبوانظرةلقبه.وفادملال،مو



=
@الفعلهد@لعلل@لجامعفي

8الكامل!9 6 8فيوقالعلبها!بوافقلاأشياءقتادةعنيرري6:9/ 9 /6:
:(4863)@التقريبفيإحجرابنوقالمضطربإ،خاصةقتادةعنوحديثهإ

لا.ضعفقنادةعنحدبثهفيصدوق،"

موقوفأنفسه،سمرةقولمنرويفقدبالوقفمعلولأنهو@لثانية:

6و.الفكر.@(12044)تفسيرهفيالطبريفأخرجه: 2 3 / 6و1 2 4

عنالشخير،بنالعلاءأبيعنالتيمي،سليمانطريقمنال@عالمط.

الحارث.عدابنهئم@سفى@قال:سمرف

معبنابننقلهفيماشعبةتالسمرة،منيسمعلمالحسنانو@لثالثة:

"رجالفيوالكلابافيالدوري،بروابة(4053)تاريخهفي
"البخاريصحيح

1 67 تاريخهفيمعينبنيحيىوقالسمرظ،منالحسنيسمعدالم:1/
4فى أبيابنونقلشيئأ@،سمرةمنالحسنيسمعلم9تالدصريبروابة(09

بنليحىقلتقال:الدارمي،سعيدبنعثمانعن(9للااالمراشلفيإحاتم

يسألجريرإلىسنادهب@(95)فيونقللا!9ةفقالسمرة؟لقيالحسنمعين:
يث@؟اللهرسولأصحابمنلقيمنالحسن:عنأسدءابريعني:بهزأ-
علىقال:اعتماده؟منفحلىجرير:قالحديئأ.عمرابنمنسمعفقال:
حدثناما9قال:أيوب،عنزيد،بنحمادحدئنابهز:قالئمسمرة...كب

مثافهقه.بدرأهلمنأحدعنالحسن

كلأ:الرجا@ه:ومعرفةالحديثعلل9فيقالالمدينيبنعليأنإلا

قدوالحسن"
عئرةأربعةابنعنمانعهدفيكانلأتهةسمرةمنسمع

(1)

زياد!.عهدفيسمرةوماتوأشهبر،

أنهوالثابت
العقيفةحديتهوواحدأحدثأسمرةمنسمع

السطبوعفيمكذا(1)
9صحيحهفيالبخاريقال(2) "(5472)عفا"7/

الأسود،أبيبناللهعد"
أمالنيرلن(ابنأمرنيةنالالنهيد،جبصانى،بنقري@حدثناقال:

لم-أنهإلانجدببنسسرةصةفقالفسألتهالعقيقة،حديثمصعمسنالحسن



اححادخبرمحكلضةلهتع:محللإ
-

الطبريفأخرجالمعنىهذابغيرالآيةفترقدنفسهالحسنأنو@لرابعة:
بنسهلطريقمنالكتبعالمط.ا/926و.الفكرط.(12054)تفسيرهفي

ولمالملل،اهلبعضفيهذاكانقال:الحسن،عنعمرو،عنيوسفص
بكن

(12055)تفسيرهفيوالطبري)969(،تفسيرهفيالرزاقعبد

معمر،عنثور،بنمحمدطريقمنالكتبعالمط-ا/926و.الفكر.@

بحده.منهمأشركومنتالمفويةبهذاعنيقال:الحسن،ع@

1يلأهتفسبرهفيالطبريوأخرج: 1/6و.الفكرط.(20 2 عالمط.9
63تفسيرهفيحاتمأبيوابنالكتب، 4 / عنسعيد،طريقمن(8659)51

افهؤثوأولا@أاللهرزقهموالنصارىاليهودهميقول:الحسنع@قتادف

ا.وونضر

2المنثور@3/الدر@فيالسيوطيوذكره 7 وابنحميد،بنلعبدوعزاه9

8تفسيره:فيكئيرابن عنصحيحة،أسانيدوهذه@:09

حملتماوأولىالتفاسير،أحسنمنوهوبذلثالايةفسرأنه3بخطهالحسن

عدللما@اللهرسولعنمحفوظاعندهالحديثهذاكانولوالآيق@عليه

موقوفأنهعلىيدلكفهذاوورعه،دثهتقواهمعسيمالاغيره،ولاهوعنه

مثلمنهم@منمنالكتابأهلبعضمنتلقاهانهويحتملالصحابي،على

واللهالمرفوع،عهدةمنبرثنااتاإلاوغيرهما...منبهبنوهباوكعب

غ،المحطصححه9:(6042)@ه@971الاعتدالميزان9فيالذهبي
منكر".حديثوهو

2/1اساولتهديب@ياالمزيوافا@الالصحيح!،يرالعقيقةحديسيذكر 2 1

،(1 لقلتقال:سمرة،صالحنيسمعلمسيرين:النيلي-(النقال2

تحريجسقوتدسكشا3الهدجبعلىأص؟بنقريث@علىيطعن،منعلى
الحدح@.هذا



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامعى

8/4لألأحوذياتحفه"فيالمباركفوريقال 61-4 ةسمرحديث":62

شناؤحمدؤ@جعلتفمىتنخلقكمالث@@وتعالى:قولهتفسيرفيهناالمذكور
ذ@اثلنهطنا@ثقتتفيخفبناف@رتحتلأنغشئهاحلتإلهأفلنالبنكنن@جها

دوشربم@فنهاصنلحاجط@فلنا.ألشبهرفيمنم@تت@ناضلخافنكخنرنبمالن
1عرا@:@11،@بث@يهضعنائلنهفنفلى@تنهأفيصآ. 89-1 صاحبقال9

صريحظاهرهالأنالعلم؟أهلمنجمعالايةهذهاستشكلقدالبيالنأ:فتحأ

ااضطروثمالشركعنمعصومونوالأنبياء@،تثممنالإشراكوقوعفي

فيأقوالهمواختلفتمذهب،إلىكلفذهبالإشكال،هذامنالتفصيإلى
الرازيمنهمالمفسرينمنجماعةالقصةهذهانكرخىكثيرأاختلافاتأويلها
اتاهمافاف@الثمعيدعونالكفارفيهذاالحسن:وقالوغيرهما.السعودوأبو

أولادهمسمواالكفارهمكيسان:ابنوقالنصروا.أواهوصصالحا
حديثكانلوقلت:فلك...ونحوالداروعبدالشمسوعبدالعزىبعبد

اليان!فتح"صاحبكلاملكانللاحتجاجصالحأثابتأصحيحاالمذكورسمرة
للاحتجبم،يصلحلامعلولحديطأتهعرفتقدولكنكجيدا،حسنأهذا
فيذكروهاالتيالأقوالهذهمنيختارأنالمذكورالإشكاللدفعبدفلا

الرازياختارهماهوعنديوأصحهاوالأقوى،الأصحهوماالآيةتأويل
المباركفوري.كلامانتهىكثير@.وابنجريروابن

عللبعدةمعلولفالحديث"البيانفتح@كتابصاحبنقدهفيأجادوقد
للاستشكال.فلا@اعي

3/5الأشراشه@اتحفةوانظر: 537ه/المسانيد"و@امع6(،404)93

2/5المسند"أطراف9و4(،38يه 2 6/4المهرظإتحاف9و)5572(،9 7

.(342)"الضعيفةالسلسلةو")5016(،

العلةهىوتكون@لر@هي،مذهب@لروايةلمخالفة@رمئال@

أبيبناللهعبدبنعمرروىديى:إلى@لر@الطرقتعددت@الن@لرئيسة
هريرة:أبيعنسلمة،ابيعنكئير،أبيبنيحىقال:خئعم،



اخحادخبرضةممكلللحتع.محلل
-

يوئمللمقيم9قال:بالخفين؟الطهورماالله،رسولياقال:رجلأأن
"ولباليهنأبامثلاثةوللمسافروليلة،

فيعديوابن)555(،ماجهوابنالمه(،التمييز!"فيمسلمأخرجه:
6/1لاالكامل9 منل@32(@االخلاتآحاديثتحقيق"فيالجوزيوابن2،6

الإسناد.@هذاخثعم،أبيلناللهعبدبنعمرعنالحبا@،بنزيدعنطرق

نقلهفيماالبخاريعهقالإذخثعمأبيابنلضعفةضعيفإسنادوهذا

5/3"الكمالتهذيب"فيالمزي 6 فاهها،الحديثضعيف"وو(:54)2

كثيرأبيبنيحيىعنحدثالحديث،واهي"@يهقولهزرعةأبيعنونقل

عديابنعنهوقاللأفسدتهاأ،حدبثمائةخص@فيكانتلوأحاديثثلاثة

6/1الكامل!"في الحديشه.لالمنكر.25

ا/الضعفاط"فيالعقيليعندعتبةبنايوبال@ه،عبدبنعمروتابع

1 0 فالإذأيوبلضعفشيئأ،عمرروايةمنتقويلاالمتابعةهذهأنإلا9

ونقللثيء،،ليس"الد@ري:برواية(3275)تاريخهفيمعينبنيحيىعنه

1/3الكمال!تهذي@فيإالمزي 2 بنو)براهيمالمديني،بنعليعن(610)1

الموصلي،عماربناللهعبدبنومحمدعلي،بنوعمروالجوزجاني،يعقوب

الإمامنمذا@ضعفهوعلىضعيف!.فيه:لرا@أ@مالحجاجبنو@سم
أليابننقلهفيماقالإذكثير،أبيبريحيىعنروايتهفيتكلمقدأحمد
2/1والتعديح!الجرح"فيحاتم 8 بنيحبىعنالحديطالمضطرب:(079)2

أبي
الطريق.هذاغيرمنالحديثهذاروي

أبيعنأيوب،بنجريرطريقمن(1893)فيبةاليابنفأخرجه:
علىمسحالبجلي-اللهعبدابنوهوجريرأ-رأيتقال:عمرو،بنزرعة

لدخلدا@ذاكور:اللهرسوذقالهريرة:أبوقالررعة:أبووقالقال:خقيه،

التمييرفيمسلمروايةلفط(1)



-

يالف@ائد@لعلل@لجامعفي

ويوماللمسافر،نلاثاعليهمافلبمسحطاهرنانوهماخقبهفيرجليهلحدكم

البخاريعنهقالإذأيوب،بنجريرلضعفايضأةضعيفإسناد

بنيحيىعهوقالالحديطإ،منكر":(2238)اما/2الكبير!التاريخ9في

(2لمحلأ4)فيوقال"بذاكهودالي@الد@ري.بروايةي@341(تاريخه@يمعين

والتعدي@أالجرح9فيحاتمأبيابنونقلعا،بثيلي@"أيضأ:الدوريبرواية
4 3 6 / @،الحديثضعيفوهوالحديثمنكر"ةفيهقالأنهابيهعن(0752)2

الحديث@ه.منكرفيه:إقولهزرعةأبيعنونقل

بذكرولكنهذا،بنحوالطريقهذاغيرمنالحدبثهذارويوفد

المدة،ذكردونفقطالخفينعلىالمسح

3أحمدفأخرجه: 5 8 1والبيهقي2،/ 0 7 / بنمحمدطريقمن1

قال:البجلي-اللهعبدابنيعني:أبان-حدئاةقالالزبير،بناللهعبد

يكل@ي@:اللهرسولقاليقول:هريرةأباسمحتقال:هريرة،لأبيمولى
ئثمفمسحها،الترابفييدهأدخلئثمفاستنجى،بوضوء،فأتيته"ضثني@

لمرجلاكالله،رسوليافقلت:خفيه،علىومسحتوضأثئمغسلها،
طاهرتا@الا.وهما@دخلتهماإنيداقال:تغسلهما،

علتان.فيهالإسنادبهذاوالحديث

زيادة:البيهقيروايةفيجاءوقدهريرة.أبيمولىجهالةالأولى:
لأنةليتقوىالطريقهذايسعفلمالتعيينهذاوحتى"وهبأبوقال:وأظة"

5/3الطبقالط"فيسعدابنعهقالفقدالحال،مجهرلوهبأبا كان":44

8/3الكبير"لأالتاريخفيالبخاريوذكره"،الحديثقليل 9 أبيوابن(751)0
فيالهبثميوفالعنه،وسكتا(2300)4ول/9"والنعديعالجرح"فيحاتم

5/5@االمجمع1 يوثفط.ولمأحدبجرحهلم"ة1

الحال.مجهولبهذافيكونقلت:

دكين،بنالفضلحدثناقال:ي@391(شيبةأبيابنأخرحه:والحدث



اكحادخبرمملىضةلالهتع:ملل
-

حدت@عمنالله،عبدبنأبانعن
(1)

على@سحالنبي-ح@أنهريرة:أبيعن
القصة.فكردونالخفين.

فتارةالحديث،هذامنعليهاختلفقدوهبأبانف@الثانية:العلةوأما

فيهاذكرالتيالرواياتفأمايحذفه،وتارةالخفينعلىالمسحبذكريرويه

ذكرها.فنفدمالمسح

المسح.فيهايذكرلاالتيوأما
ي@76(،الدارميعندالفريابيوهويوسف-بنمحمدعنهفرواها

.(6136)بعلىوأبي

الطيالسيداودأبوأيضأعنهورواها
(3)

"الكامل"فيعديابنعند

أبيعنهريرة،لأبيمولىعنأبان،عنثاود(وأبو)محمد،كلاهما:
بماءفأتيتهكيضة،دخلثمبوضوط@ئتني@ت:االلهرسولقالقال:هريرف

علىالمسحيذكرولميديه،غسلثملالتراب،يدهمحثمفاصننجى،

هريرة.أبيإلىالحديطهذاطرقضعفيتبي@تقدم

هريرة.اليحديثمنكرصمتنهنف@الأسانيدهذهضعفعلىعلاوة

فيمسلمقالالخفين،علىالمسحينكركانأتهعنهالمحفو@أنوذلث
ليستهريرةابيعنالمسحفيالروايةوهذه@لععأ:عفالتمييز""

الروايةلثبوت@النبيعنالمسحيحفظلمهريرةأباأنوذلثبمحفوظة،
أبيعنلاولالصحيحةالروايةعقبوقال."الخفي@علىالمسحنكارهب@عنه

المسحإنكارههريرةأبيعنرزين،وأبيزرعة،أبيبروايةصحدافقدهريرة:
الاسأجدركانده@النبيئعنالمسححفظقدكانولوالخفين،على

أعلموائهنفسسهريرةابيمولىيكونقدمريرةأبيصح@ت@الدي(1)
.(6415)التقريسه@فاضل!شقةوهر:(2)

)05،2(الالتفريب@أحاثيش@ليغلطحالظ،ثقةومو.(3)



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

اللهأمرناماقوله:منالخبرفيالذيأنكرهفلمابه،والتدينللزومهوأولاهم

حمارظهرعلىأباليماالاخر:والقولوالغنمالبقرجلودعلىنمسحأن

خفيعلىأومسحت
(2)

ي،اللهرسولعنالمسححافظغيرأتهذلثبان

أوسهوأإمافيهأخطأالروايةواهيبميهروالبيعنعنه،فلكأسندمنوأن
منصحيحهاتتميزببعضبعضهاومقابلةالرواياتهذهفبجمعتعمدأ،

أضداث@منالأخبارضحاترواةوتتبينسفيمها،
ماولذلثةالحفاظمنم

نقلةمنوأشباههمخعمأبيبناللهعدبنعمربالحديثالمعرفةأهلضعف

المعروفينالثقاترواياتتخالفالتيالمستنكرةالأحا@يثلروايتهمالأنجار،

سئلوقد":(259)عقب@التنقيح"فيالهاديعبدابنوقال@،الحفاظمن
علىالمسحفيهريرةأبيعنرويماكلوضعففضعفهالدارقطني:عنه

."أعلمواللهالخفين،

كونهأيوب-بنجريرطريقوخصوصاضعفاالطرقهذهفيبزيدومما
طريقمنيزيدرواهإذبجيلةمولىوهوزاذي-بنيزيدروابتهفيخالف

هريرة.أبيعنزرعة،أبي

قال:المثنى،بنمحمدحدئناقال:لامأ،التمييز!"فيمسلمأخرجه.

ةقالزاذيبنيزيدعنشبفثنا@قال:غندر-وهومحمد-حدئنا

المسحعنهريرةأباسألتقال:جرير-بنعمروابنوهوزرعة-أباسمعت
بماءدعاثمفبالالحكمبنمروان@ارهريرةأبوفدخلقال:الخفين،على

والغنم.البقرجلودعلىنمسحأناللهأمرناماوقال:خفيصوخلعفتوضأ
أعلم.واللههريرة،أبيعنالمحفوظةالصوابالروايةهيفهذه

تخريجهسيأتي(1)

علىأومست،خميظهرعلىألاليدماوعنده.(1963)شيةأبيابنةأخرحه(2)
حمار".ظير

حاأديابرنقلهفيمامعينبريحيىعنهفال(3)
3والتحليلادالجرحفي3 2 5 / 9

8/2الكير!داياريخفيالبحاريوذكرهئقته،0إ(1211) 1 5(3222).

خطا."داندرالمطوع:ادي(3



اكحادخبرمعلىصةرلحتع:محلل
-

1/1الراية!نصب@وانظر: 10/4@االأشراتةخ@و"6،9 8 5

65الجامع!ولأالمسند1(،45ل@1 7 / 15(27871).

والسنةالكتابتعارضبحيثمتنفيالمعارضةتاتيوقد@

@ختلاتفيالفحصوبعدنظرة،لأولالناظرفيردهاوالمعقول،والاجماع

روىمثاله:المعارضة،@لرو@يةتلكلرد@لعمليالدليليجدالأسانيد

اثهرضالبنعباسابنعنالضحى،أبيعنالسائب،بنعطاءعنشريك،

قال:.(12الطلاق1مثلهن،ألأزع@ومنسلزستعضلقالن@تلثه"قال:

كنوح،ولوحكادمكم،و@دمكنبيكم،نبيأرضكلفيارضينسبع

كعيسى.وعشىكإبراهبم،و)براهيم

4الحاكمةاخرجه 93 "والصماتالأسماء"فيالبيهفيطريقهومن2،/

به.(831)

و@ايخرجاط،ولمالإشادصحيححديثهذاال@عقبه:اساكمقال

(2722)@ه@583ال@اكمالنهذبفيالمزينقلهماأيضأالحديثهذايقوي

بنوعطاءثريئهه.مقالكوفيينعنأروىأحذيكنلمقال:اأنهوكغعن

كوفى.السائب

بصخ.لامعلولالحديثنف@نقدمماكلم@الرغموعلى
تهذي@فياالمزينفلفقدفيماتكلمقدشريكانف@ةعللهأولىفأما

3/38الكمال! صدوقلأشريكفيه:قالأئهمجنبنيحيىعن(2722)5

الحرح"فيحاتمأبيابنونقلمن@ا،إلياأحبفغيرهخالف،إذاأنهإلاثقتع
4/33"والتعديع 4(21 الحديث،كثيركان"فيه.قالأنهزرعةأبيعن(60

وفيك@9/2بغداد"تاريخ"فيالخطيبونقلأحيانا"،يغلطوهم،صاحب
10/3الغربط. 9 0

صحيحصدوق،ثقة،"فيه:قالأثهشيبةبنيعقوبعن

فيفقالفيهالقولحجرابنولخص"مفطربهالحفظردلمج@الكتاب،
القضاءؤليمذحفظهتغيركثيرايخطئصدوق":(2787)"التقريب1

.@لكوفةبا



-

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

اخر.طريقمنالحديثرويوقد

7والفكرط.(26643)نفسيرهفيالطبريأخرجه:فقد 8 / 2 ط.3

2/4والحاكمالكتب،عالم منم@32)والصفالتهالأسماء"فيوالبيهقي9،3

فيرق@اعباسابنعنالضحى،أبيعنمرة،بنعمروعنسحبق@طريق
منلأرضكلفيفال:"ثنهقآثزيروسسؤتيسغخلقننن@ث@نه":@فوله

الخلق....منالأرضعلىماونحو@،إبراهيم

المنتخبه9فيكماعللهفيالخلألجمنهنقلهفيماأحمدالإمامقال
عباسابنعنالضحى،أبيعنمرفبنعمروعنشحبة،رواه@ال@ذا:(58)

والأمرالعلميتنزل"يقول:إثماالأولى-الروايةيحني:هذا-يذكرلا
"بينهن

(1)
.@الحديثاللهعبدأبووأنكراختلط،السائببنوعطاء

6/3المسير!دزادفيالجوزيابنوقال تارةالحديثفهذا:00

ماإلامعنى،لهولي@الضحى،أبيعلىيوقفوتارةعباس،ابنإلىيرفع

منخلقأأرضكلفيأنمعناهانسمعتقال:الدمشقي،سليمانأبوحكى

ذريتهوتقومفينا،@ثممقامالخلقفيومتقدمهمكبيرهميقومسادةلهماللهخلق

نوح..!.كمقاموالقدمالسنفي
لعدمالتأويلاتلتلكثاعيفلانكارتهمعأماثبتلوساسغالتأويلوهذا
منها.الجدوى

النعنهذالأإسناد:(832)عقب"والصفاتالأسماء"فيالبيهقيوقال
واللهمتابعا،عليهالضحىلأبياعلملابمرةشاذوهوصحيح،ه@عباس

."أعلم

@يالعجلونيونقل
1الخفاعااكت" 2 3 / هذا9قال:أئهالسيوطيعن1

)2(؟المتنصحةالإسنادصحةمنيلزملاثهف@الحسن،غايةفيالبيهقيمن

ئريك،روايةبنحورواهشعبةأنعليهوقفتالذيولكنعليها،أقفلمالروايةهذهلا(
ضين.يهلثحبةأنغير

الشن-لأنالمتن،صحةالاشادصحةصيلزمأتهالعداقهعدالحلآ@ةشيحنايرى(2)



اححادخبرمحكلضةلهتع:علل،

صحتمه.تمنععلةأوشذوذأالمتنفيانمعالإسنادصحةلاحتمال

حجر.ابنالحافظكلاممنمقتبقالسيوطيوكلاملقول:

أنهالتنزيلمحكمفيأخبرنا@فالتهمنكر،الإسناثينبكلاوالحديط

لاوتذكرولمأجمعين،عليهموسلامهصلواتهومحمداوعشىإبراهيمأرسل

ىظوالبيذلك،يخرأومحمدينسبعةأوبراهمةسبعةهناكأنالاياتمناية

كاف@.إلالعدهالنبوةيدعيولا@عده،نجيلاأنهأحرنا

الصحيحتبشالحديثهذالمتنأحمدالإمامإعلالفيفاحصةونظرة
يضادها.مماالإسلاميةالفطرةتستسيغهأنيمكنماوتبينالسقيم،من

العامة:للقو@مدالآحادخبرمعارضة-7

يخالفلاأنالاحاد،بخبرللعملالمتقدمينالأئمةمنأحديثترطلنم

رعاكنصوصاستقراءعلىتؤ@س@أصالةالعامةالقواعدلأنالعامة.القواعد

وهؤلاءالنصوص،مضامينمعيتفقبماالقاعدةتصاغثئمومنالحكيم،

أصحابمنالمتأخرينأنالفقهكتباستقراءخلالمنوجدناأننا
اجنهاداتمنفهمواوكأتهمالنمرط،هذاعلىالمساثلبعضخزجوامالد

ومؤلاءبمضموله،العمللصحةالاحادخبرفيفلثيثترطأتةمالكالإمام

فريق

لاأنالاحادبخبرللعملاثترطوهاالتيالثروطفمنهذا،

الليالإسنادرراةأحدمنأيالإمادصيكرد@سهعلفأوذ@نلصيخهكانبن@
أصلهااليالقاعدةو@هذهقوي.نظرومذاصسيصالإعلالأرالنوذفكادأخطا،

ر@لكلها،تالحيرالحديثمذايكودبعدهجاءمنعيهاومارححراب@الحاط

للرحاله،ونفةاتصالهجتسالفوةعابةليمه-الناليسيماالحديط-بهسادأن

جدآصمكتروتجةكبيرفلسخةةصبنعمروعنشصفصكدر،بصاد)ن
إلاالصحةشهةصلهلي@منكرمتنهأنعيرصحيحإمادفهومرةبنعمرو

الحديثوعياهلحياجرفيللغوص@كرتيوتلبتممتي،اشدعتوقدالجال،

تته.ماإلاالوفاصخالمهدعدضالرئيفنكارتهعلةعلىللوقوف



-

@للفمائدالعللفي@لجامع

حيثمنالفقهاءبيناتفاقموطنالفاعدةلأنالعامت!القواعديخالف

خبردمخالفةالشرعية،النصوصمنعددفحوىعنيعبرائذيالمضمون

علىالمتظافرةالنصوصتنكمخالفةيتضمنإذله،للعملفقظلهاالاحاد
القاعدة.تلكتصمنتهماإثبات

كونهاتعدوفلابلغتمهماالقاعدةبأنالثرط:هذاعنالإجابةويمكننا

إلىحينثل!الاحتكامبلبها،النصرديمكنفلانصوص،علىتأشما
مضمونهامناستثناءبلللقاعدة،مبطلايكؤنلاوالتعارصالنص،

الكتابالأولى:طبقات:@اوالعلمف@ئ@:الافعيقولأحسنوما
سنة.ولاكتابيهلي@فيماالإجماع:الانية:ثمالسنة.ئبتتإفاوالسنة،

منهم.مخالفألهنعلمولا@،النبيئأصحاببحضيقولأنوالئالثة:
هذهبعضعلىالقياسوالخامسة:النبيئ-طتأصحاباختلاتوالرابعة:

يؤخذو)تماموجودان،وهماوالسةالكتابغيرشيءإلىيصارولاالطبقات.

اعلى"منالعلم

نهارفيناصياشرباوأكلمنبأنالجمهورقالفقدذلكعلىوبناء

أبورواةماةمتهاعديدة،بأثلةواستدلواصومهيفسدلارمضان
تماف@صومه،فلبتنموشربفثلنسط@ذا"ةفالجمراللهرشؤلأنل@نههريرة
وسقاما.@نه@@طعمه

الدواحمدوألرزاقاعبدخرجه:أ
ومسلمريلبخاوارمي

(2)

3)

(5)

8)

2لق@رناالفقهمن@سانلالو. 4 / 1انحديختا:عللأنروا2،7ره1 92-1 93.

الحل@ية.ط.1وا/70الوعيط.(322)و(321)والاتار"النن@معرفة
1/1المهذسهو@ك@56،"السبموط@ا@ظر: 6/1المحلى!و@9،0 ك@"المغنيوإ5،3

2/1الجرار!اليلو"5،1 24.

.(7372)يرمصنفه

2/4مشدهفي 2 4وا5 4و9 5و93 13.

(1727)وا(يلاك@ستهفي

8/01و(9331)3/04صحيحهفي 7(6669).

.(171)(1155)16"/3صحيحهفي



اخحادخبرمدروضةلالهتع:محلل

وأبوروددبابنوائيلنساوايلتر@طواجهطبنواودداوأبو
رقطنيلداوانيلطبراواحبانبنواخزيمةبنوايعلى

لبغويوالبيهقيوا
01/1الأشرات!تحفةوانظر:إ 6 1لا7 4 1/1و.(14430)و(42 9 4

1/2و.(14508) 0 15/5المهرظإتحافو")35،41(،5 42-5 4 .(1ما47)4

لاناسيأ،وشربهالصائمأكلأنفيصريحالنصأنالدلالة:ووجه

نفلأ.أوفرضأبكونهالصيامتمل!عدمحيثمنومطلقالصوم،فييؤثر

وماانحديثهذاالقضاء:يوجبلنممنوعمدة@@العيد:دقيقابنقال

وظاهرهصوما،يتم:اثذيوسقيبالإتمام،أمرفإثهيقاربه،ماأومعناه،في
عدمفلكصويلزممجزئأ،وقعصومأكانوإناالثرعيق@الحقيقةعلىحمله
القضاء"وجوب

كانوالثرعي،اللغويالمعنىعلىحملهبي@اللفظو)فا@ار"فال:ثئم

أولى"الثمرعيعلىحمله
القصاء،اسقطمنبهاحتح1حجر:ابننقلهفيماالقرطبيوقال

لأنةالمؤاخذةسقوطعلىفيحملللقضاءفيهيتعرضلمبأتهوأجيب:

وهوالقضاء،سقوطفيهالدارقطنيروىلكنفيه،خرملايومصيامالمطلوب

.@6731@@سهفي@2@.(23)مامهفي

.(722)و(172)حامعهفي

3وللأ(3275)الالكرعهفي الرسالة.@(3263)و(3262)والحلميةط.(27

(389)التقىا"في

.(1706)و(5806)و(3806)مسلىلحي

بتحمقيا(لا@اصجحهفي
(3522)و(352")و(3519)يرصجحه

العليةطمما(9)رالحديتط(953)الأرسطا5في

1سننهفي@ 77 / 1و2 7 2اهو@@و@2422الحلعية.@9 الرسالة..@@2

(1754)السق@الفرحفي(12)البهرمح@4/922.الالسننفي(

2الأحكالأ:إحكام1( 2الأحكابحكم5(14).14 1 47.



=
@د@@للف@@لعلل@لجامعفي

بهالأخذوجبصحفانصحته،فيالأنلكنالاحتمال،يقبللانص

القضاء@.وسقط

القضاء،إثباتالحديثفييذكرلألمقولهم:وغيرهالمهلبعنونقل

التينيتهوبقاءعنهالإنمورفععذرهوائاتعنه،الكفارةسقوطعلىفيحمل
بيتها!

شربأوأكلمنصومبفسادفقالوا:ذلك،فيالمالكيةخالفوقد

يأتي:بماالمذكورالجمهوراستدلالعنواجابواالقضاءوعليهناسيأ،
التيالعامةالقاعدةعارضوفداحاد،خبرالحديخثهذاقالوا:ا-

براعةناحيةمنيؤثرلاأيالماموراشهبابفييؤثرلاالشيان"تقول:
مته.المكلفذمة

بخلاتجاءإفاالواحد،خبرأنفيمالكاضل9:(4)العرليالنقال

"بهيعمللنمالقواعد

ليكماالنسبان،وجهعلىيفسدهفإنهالعمد،وجهعلىالصوميفسدفما
بميالإتيانوجبالدادةفيالركنفاتذاف@الإمساك،ركنهوالصبامالنية

صومه.بفسادالحكمفاقتضىهنا،تعنووفد

فإنالقياس،وفوالقضاءإيجابإلىمالكالوذهبالحيد:@تيقابنقال
لاالنسيانأنتقتضيوالقاعدةالمأمورات،بابمنوفوركهفاتقدالصوم

(2)

(3)

(5)

.(9331)عف2"./4الارعه@متح

ك@132.لاستنكر!و@االليني،لروايةث@(3)الموطأ"إ
.3ما/3للىركنيالقراعلهفيالشور"

كانلعلاسأ،سنةولدالإشبيليضحفدبنالهعندبنئحتدلكرأبوالعلامةالإمام

كابوالتزسدقي!شرحنيالأحرفيدكلارضةتصانيفهمنالحلوم،نيايفننأهلش
هأ543)سنةترثيالتثسيرا،"

1-12لا/4@الحفاظ@ذكرةانظر. 2 9 5
1و 2 2/1"النبلاطعلاموالسير(9،7 97-

1واما 1مأ543)وفياتالإسلاماوقارسخ9،9 5 .16و.9

.2/56لسنتقى"ا"لظر.ا(6).3/971لأحوذياالححارضة



اكحادخبرمملرضةلالخع:@لل

@الماموراتطلبفييؤئر
"

مذهبتأييدفيالعربيابنانقاضيوأفاض
تتبتنئفمطلقهإلىينظرمليح،صحيحانحديخثهذاإن@فقال:مالك،

بقولتعلقأعليه،قضاءلاناسياأفطرمنوقالوا:الأمصار،فقهاءجميع

صالمسألةإلىمالكوتطلعوسقائمائطعمك@ت@@الصحيح:!فيالنبيئ-ط

عبارةالصوملأنالقضاء.عليهأنمطلعها.فيفرأىعليهافأشرفطريقها،

كنهريبقلمو)ناضد@لأتةالأكلمعيوجدفلاالأكل،عنالإمساكعن

مناقضأنترىألاعليه،ماقاصياولاممتثلايكنلئميوجد؟ولموحقيقته

الطهارة.أبطلعمداأوسهواوجدإناالحدث،الوضوء:وهوالقحلاةشرط

الأصللهذاولي@حسا،ولاشرعاأصدا@امعجماعلاالأضدادلأن
@االضلاةفيالكلامإلامعارض

انحديثأنسحجةالفرض،فؤنالتطوعصومعلىانحدبحمل-2

التطوععلىحملهإلىفيصاررمضان،تيينيخهيقعلتم
صيامتمامل@حالههذهتكؤنالذيالصالمأمرعلىالحديطحمل-3

قضاؤهعليهيجبلكنعنه،الإثموسقوطاليوم،فلك

فيفقلالإئمرفعفيالقاعدةيوافقانحديخثداوهداالعربي:ابنقال-4
جمهيعملفلاأشتاتاركنهاف@اببعدالعباثةبقاءفييوافقهاولافلك،

عنفم:وأجب
النص،مقابلةفيلكونهةصحيحغيرقياسالمذكورفالقياسأولا:أما

شرطأنالعمدظ:شرح"فيالبرماويفكروقذالنص،مرردفياجتهادولا

النصمخالفةعدمالقباس

هذاوعللنظر،فيهأمرللقاعدة،مخالفأواحدخبرالحديثوكون

2الأحكاماإحكام" 1 4

1القاري،عسدة@الطر. 8 / 11.

(9331)عقب2"4/1ابرلمجهدتحا@ظر:

ك@691.لأحرصيااعارصة"

3/1لأحوثي،اعارصة@(2) 96.

4/4الاري!د@رنادالظر. 87.



=

يللفعالد@لعللفي@لجامع

فيللقياسوموافقالقلب،كسبمنلي@فالشيان"فقال:حجرابنالحافظ
ذكرهالذيالقياسواماالصيام،فكذلكبشيانهلاالاكلبعمدالصلاةإبطال

بكونهصحتهمعللحديث@رثهيقبل،فلاالنص،مقابلةفيفهوالعربيابن
قاعدةالمذكور-الحديخثيعني:لأنة-بمسلم،لي@القاعدةخالفواحدخبر

قاعدة،فيقاعدةادخلالضلاة،علىبالقياسعارضهفمنبالصيام،مستقلة

إلاالحديثمنبقيلماهذابمثلالضحيحةالأحا@يثردبابقحولؤ

"الفلبل

انحديث،طرقبعضفيرمضانبتحيينالتصريحوردفقذثانيأ:وأما
الطبرانيوأخرجهحبانابنطريقهومنخزيمةابنفأخرج

بنفحمدطريقمنكلهمالبيهقيطريقهومنوالحاكموالدارقطني

الرحلن،عبدبنسلمةأبيعنعفروبنمحضدعنالأنصاري،اللهعد
لاوعلبهفضاءفلاناشا،رمضانضهرفي@غطر@هنمر@وعأ:فرنرة،أبيعن

"كفلىة

(3)

(5)

6)

(7)

(8)

(9)

09)صجحهمي(2).(9331)عف4/102البريا@قح بتحقيقي.(91
(3521)صحيحهثي

الطمعتين.كلتا(5352)"الأوسط@في
1شهلي 77 / الرمالة.ط.(2243)والعلميةط2
1/4ستدركهفي 3 1"وقال0

شنما.شرطعلىصحيح
2الكرىمهلي 2 9 /4.

لةصدوقالمدني:الليثيوقاصبرعلقمةبرعنروبنئحضداللهعندأبرفو
مأ.ا4لاويل.ط،145)سنةترديرهام،(

1/9الك@ير"دالارلحانظر: 6/5الكمالاتهني@ر")385(،11 4و.94 6(،01لا6
)ه@16(.لتؤيب!او"

2/4الراتجأص@ال@انطر. 44 .(1911)عف71،/4الاري!و@فغ4،6
وقدسلسفأبيعنعمروبنمحمدروايةضحفتمقدبأنكمقائليقولقدولل

معلناطهراللسلةمذهفيهصعفاالذيالموطنيرفنقول.هنادهااخجحتم
حينفيالتصعيف،فيمعتمدلافكانتالحديت،ديالنكارةسحص@يهاالذيالكلام

قوتهاعلىفكالتفا،انحدمتنها(



اكحادخبرمعوضةلالهتع:@لل
-

@شويقاف@،نما@طعمهلالف@انحديط:نهايةفيعح@رقولهفإنئالأ:وأما
إليه،مضافغيرمتةالصاثوالفعلبأنئعرففوصوممطصحةعلى@ليع

إليهإضافتهإلىيحتبممفطرأبكونهوالحكم

منوالضر@راتالضرورفبابمنالنسيانإن@لم:(2)الخظابيقاللذا

فل@فيالفعلأضاتولذلكالعباد،فحلمنليستيسحانم@اللهفعل

ط@هااللهإلى

علىالحنثمالكأوجب"الحافظ:نقلهفيماالمنير-ابنوقال

منوهي:واحدةمسألةفيإلاالأمرظاهرفيفلكيخالفولمالناسي،

فقالالليل،صالصيامبيتأنبعدناسيأفأكلغدأ،ليصومنبالطلاقحلف

لاحثوقيل:لاقضاءعليه،فقيل:عنميفاختلفلاشيءعليه،مالك:

العحادة،إبطاليعمدليمفلأثهالقضاءثعدمآماالراجح،وهوقضاء،ولا

وقدعليه،المحلوفلأنهثالصومصحةعلىفهوالحنت:عدموأما

حنشاعليهيقعلمصومهصحفاناصومه،الثارعصحح

صومأكانو)ذاالرعية،الحقيقةعلىحملهوظاهرهالقسطلاني:إوقال
وهذاالعيد،دقيقابنقالهالقضاء،وجوبعدمفلكمنويلزممجزئا،وقع

ويحصبالنسيان،يبطلالصومإنقال:حبتمالكالإمامعلىثليلالحديث

وأجيبالصوم.صورةإتمامالحديثهذامنالمرادبأنوأجب:القضاء.
علىحملهبيناللفظدار@)فاالشرعية،الحققةعلىالصومحملمنسبقبما

ابن@قولوقال:أولىإ،الثرعيعلىحملهكانوالرعياللغويالمعنى

2الحبد.لمحبقلاسالأحكام!بحكام"انطر:(1) 4/1اللىيوتح1،4 5 .(1911)عق@6

الخطا@ي،الشتيخطاببن3@برالنئحئدلنحعدسلجمان،أبوالحافطالامام(2)
هأ.3المهشةتوليالحديثإ،عريبوإالسنن!@عالم@سها.التصال@صاحب

2ابخلاءهأعحمسررإ3،ىا/الالأنسابانظر. 3 / 1 /2الجنافوالمر@2،7و7

3 27-3 28.

0الرالمعالم(3) 3 / 9لهالن@ا،أعلام"وانظر2،1 9 / 1@

4/6الباري،دفتح(4) 7 (6674)عف4



-

يللف@ائد@لعللفيالجامع

فاتقدالصومنف@القياس،هوالقضاءبوجوبمالكقولانالعيد:@قيق

بابفييؤثرلاالنسيانأنتقتضيوالقاعدةالمأمورات،بابمنوهوركنه
@نظر..فيهالمأمورات

مامعيتفقناسيأالاربأوالاكلالصائمصومبصحةالحكمإنثثم

عدمفيالحكيم،رعاثعنالاستنباطوأصولالتثريعمبا@ئمنعهدناه
ومصداققصد،عنفعلهبماإلاتحالىاللهحقوقأبوابفيالمكلفمؤاخذة
2البقرة.1قلوبكغ،بتك@بمايؤ@نشعثوبكنتعالى:قولههذا والنسيان5،،2
عنضع@قال:أنهعي@راللهرسولعنثبتوقذالقلبكسبمنليى

ليمابهرموا@وما@ه@و@لنسيان@لخطاأفني

الأصل.هذاعمومفيثاخلوالصوم
الفقهاء.جمهورإليهذهبمارجحانلييبدوولهذا

4/4السارمحلأالإرشادا( 86-4 87.

1"الريانظر(2 / .(9331)عقب402
3/9الآتلى"معانيالشرحفيالطحاويأحرجه.(3 5

اسوممأ،550)الحلميةطودي
4/1والدارقطني2(،917)حباد 3 13)والعلميةط.8 والحاكمالرسالة،ط.ى5
3والسيهقيا،ما/2 5 6 ابنصعمير،بنعبيدعنعطاء،طريقمنكلهم7/

به.عاس،

به.بماس،ابنعنعطاء،طريقمن(2045)ماجهابن@رواه



الثفيالمجلدموضوتفهرس

@لمجلد@لثانيموضيكاتفهرس

-

@لر@هيضبطفي@لطعنببب@لإعحل@لثاني:
الراويحفظسوءةالأول

الصعفاءأحا@يتفيالعلةفيهحصلتمامثال

@خرفال

@خرمثال

والصقولللمعقولمخالفأالحتنوجاءراويهحفظبسوءأعلمسا

مثلههومنويتابعهحديظمنفيستنكربسيءالضعيفينفردأحيانأ

خطأالحديطكونمعراويمعلضعفالحديطيفعف

فبضع@عندهإلاالحدي@يكونولابحديط،أحيانأالحفطسيءينفرد

السخصوصالتضعيف
ضحي@الثيوخبعضفيأنهإلاقوياالراوييكونقد

آخر.............ثال
ومعوضبطه،حفظهفيمقدوحاالراوييكونقد

ضعفهيزدادهذا

مخصوصينسرخفي

اخر..................مثال

تخر.................@نال
اتيخمنشيخفييضعفلكنهالئقات،كبارمنالراوييكونقد

سندأمنكربحديتفيأتيمحصوصأضعفاضعفمنيرويأجانا

وستنأ

@لصفحة

3

5



=

@ل@وضرع

و@لعللفي@لجامع

آخرمثال
ذلك.....ومن

الراوي.......................اخنلاطالناني:
تعريف

روايةحكم

والتغيروالتخ!لاختلا@ا

الاخلاطعنمهمات

المرسلووصلإسناثهفيفأخطأالاخلاطبعدالمحتلطرواهمما
فيهوأخطأالاختلاطبعدالمختلطرواهمما

ومتنأإشا@أالمختلطراويهفبهأخطأمما
خطؤهويحرتفيهفيخطئاخلاطهحالحديئاالمختلطيرويوقد

الثقاترواياتعلىروايةعرضبعد

الاختلاطبعدرواهعنهرواهمنلأننجه،فأخطأالمحتلطرواهمامنال

علىفلكفيممئيبالثقة،الضعيففيبدلالحديثالمختلطيرويقد
الاسنادظاهربنقدفهأخذأالحديثبصناعةيعملمنلعض
علىاختلاطهقبلعنهروىمنفيرويهحديثا،المختلطيرويقد
وتكونمخالفوجهعلىالاختلاطبعدعنهروىمنويرويهوجه،
ميالاحتلاطقبلروىمنرواية

فيه-وأخطأالمختلطرواهلمامثال

الاختلاطبعدالمختلطصروىكانراورواهالذيالحديثمثال

قرينةوجودلعدمفلكبسببالرواياتتلكفضحفتالاختلا@،وقبل

القوةمرطنبلىالضعفحيزمنالحديطترفع
ا@يئالراويقبول@الث:

رهصو

اقلمبنقبرلأسباب

7

1 2

1 3



الثفيالمجلدموضوعكفهرس
-

الملقنرواية
روايتهفيوقدحالتلقينفيحصلمامثال

@لرولمنوتجريحهتوثبقهفي@لمخنلفحكم@لثالت:@لمبحث

الواحدالراويفيالنقادأفوالاختلافالأول.الفرع

فيهمالمخلفالرواةعلىالحكمفيضوالط
بعضحالفيللاختلافعليهالحكمفيالنقاداختلفحديثمثال

تهروا

الراويفيالاقدقولاختلافالثاني:الفرع
@لفرد..--ةالاشادعللانولمن@لثالث@نوع"

كفطريقة

التفردأقسام

المتقدمةالطقاتفيتفردالأول:

المتأخرةالطبقاتفياقفردةالثاني
والمتأخرينالمقدمينعنداقفردلات

بالفردالغريبعلاقة

الغريبالحدبمظان
للتفردمنال
@خر.سثال

تفردهيحتمللامنبتفردأعلمما

آخرمثال
منكراتهمنوغدالضحيفبهتفردمامثال

وقطعاوتفافيهايصطر@بزيادةتفروريحتمللامنيأتيقد

يتقوىولاعندهموتعددالضحماءبهتفردمافال

عنالاحثويوقفمتعدثفطقاتليالإسنادفيالتفرديحصلوقد

الحكم........

1 5

6

2 4



-

@لموفوع

يالف@ائد@لعللفيالجامع

علةكلفياجتمعتثمبلدأهلبهتفردما

تخرمنال
اخرمثال

اخرمثال

إماما-المتفردكانولوفيردالقأخرةالطبقاتفيالتفرديكونأحيالا

حديث@فيردأصحابلهمكرشيخعنمقالفيهمنينفردأحيانا

منويصححديثه،منيستنكربحديثشيءضبطهفيمنينفردقد

غيرهحديث
الحدي@فيالصوابأن@عراويصبتفردفيعلبحديطراوينفردقد

الصحة.

ومتهإسالهفيواختلفالضبطالخفيفراويهانفردمما

وسبيأ.مطلقآتفر@أوئعدالتفردفيهحصلما
بلد.-..أهلبهتفردماالشيالتمردمن

الفرثيةعنالحديتنخرجلمتالفةمتابعاتوجودمعبالتفردأعلمما
التفردعليهاولرنيةأخرىبعلةالحديثإعلالمعبالتمردأعلمما

@لفرع@و@بةالأصل)نكلربشب@لاعحل@لرابع:@لنوع
تقدممالمنلكانإفابالحديتالعمل
ذلثثال

@خرمنال

@لجاثةبسلوكالاعحل@لخامى:@لنوع"
الجادةنلكفيسالكاللثقاتمخالفاراويهفيهأخطأمما

صحيحإشادبلىالضعيفالإسادفبحولالجاثةصالكأالراوييخطئ
بجمعالاعحل@لاس@:@نوع*

محهانوأ
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الثفيالمجلدموضوعتفهرس

@لموضرع

-

@لمتنعللثانيأ:

الاحاد-.خبرمعارضة@لحنن:عللأنولمنالأول@لنوع"

الكريم.....-..القر@نلنصوصالاحادخبرمعارضةا-
مثال

مثال

والسنة-الكريمالقر@دلمخالمةلالعلل،مسلسلامحكرأرويمما

-@-@اخر--لحديثالآحادخبرمعارضة-2

الاحا@يثتعارضمنهلفظةوتاتيلمظأموقوفحدبيأتيفد

الصحيحة

المتنوسكارةالرواةضحفمنعللعدةالحديثفيتجتمعقد
لأحاديثارضةومعا

تارلحيأنتماالخبريعارضأنالمعارضةمن
اخرمنال

آخرثال
المدي@أهللعملالآحادخبرمعارضة-3

الأولالمثال
اخرنال

للقياسالاحادحرمعارضة-4

المرهونةبالعينالا@تفح
البلوىبهتعممماالاحادخبركون-5

فلثعلىمنال

عملهأوراويهلمتوىالاحادخبرمعارضة-6

فلكمنال

@خرمنال

4



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

المخالفوكانروىلماراويهمخالفةعللهمنوكانضعف

الراويمذهبالروايةلمخالفة@حر
ويدلوالمعقول،والإجماعوالنةالكتا@معارضةالروايةتأتيقد

ردهاعلىالأسانيداخلاف

العامةللفواعدالآحادخبرمعارضة-7

فلكمثال

موضحكاتفهرسء

5 0

5 1


